


 ب

 اةشسم

 مح + ا



 لن زو وفكف يصم نق وتل

 روتر باتكم ان

 بح اص نزلا اطعقتشم قمم
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 هداهم نوف نات نئانري ف يئامر دماج لج

 رو” ال ديبشمتا ريس تكك 1+ ىرنبلو اريد يشرك ل:

 روما تايمالساهرادا لج روع ال تاجر بتط لج

 رداشي ياعربتل لج ناري يجب شاخ بتكا لج

 كك زولا باع تل لج ىياركداخبتكىيدقالع

 هلاوفا روك يظنح هتك لج رواثي فراعملا تك +

 نا[ يدادما بتل لج ,لاوثارجوكينارقثد تك لج

 كت هذولا اخ بتك تفاعلا

 لاونارجوكة ور ف لولاك ع هيعرشلا هبتكملا نشأت
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 اناا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لك ردصي همساب و باتك لك حتفتسي هديمحتب ىذلا هلل دمحلا

 هيبن ىلع مالسلا و ةالصلاو_ باوثلا راد ىف ميعنلا لها معنتي هركلب و باطخ

 اولذب ىدلا هبحصو هلا ىلع و باسحلا و ضرعلا موي انل عفشي ىذلا دمحم

 نب نمحرلا ءاطع رقحالا دبعلا لوقيف دعب اما _بارعالا و نيدلا ىف دهجلا

 ضعب ىنم سمتلا دق_ باوتلا رافغلا امهل رفغ -ىناتلملا دمحا ريبش مالعلا

 افشاك ايفاش انيتم هحرشا نا ىلع ليطعتلا مايا ىف ريم وحن مهتئارق دنع ليمالتلا

 هتررح و مهمارم ىلع تعرشف هقئاقد و هقئاقحو هدئاوف و وحنلا دعارق هيف نيبا

 ىركف نمال ةقفشملا ةلتاسالا نم تعمس و هربتعملا بتكلا ىف تيئار امم

 _بابسالا ببسم و برلا قيفوتبرتافلا ىنهذ و رصاقلا

 2ك_ركلص مدافع تمي نفعت كءادتب تالي مت هذآ مسسب 778

 رثقكلرف شمس تقفاوم قرد لبيع كذا ماك تفاقم كت
 ليك وللا دحر يلو علوه يشيي ايي مك لاب

 : نحول ل هللا يسب َلاَك نم مالسلا و ةاوصلا هيلع لاق املك :مترهب ناطيشروا

 -راَتلا يف ٌصاَصرلا ُبْمهياَمك ٌناطِيَّشلا ٌبْردَي ِمْيِحَولا

 بكت نسم الذ ثيدعساركانبءزجاكباتكلب يك افتكر م ظفلتذن_افنصم لفك
 كيلاني لومتس ياو ( ميلا ن ناحل وللا يشب ب وأ ىف بنكي تكي باك انك مكي

 واح تنل لإ لول نوح لم ناكر ذل دمحتا هدأ
 سيمخل يرو, لج سمت ع شدا - ىلاكت ذر تشم قولت نما ٍقِاَحْلا ة

00 
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 نا ضيم كنج دامذ مب ىرتروا نلبي داع مهن مدد -لدارفا ميلي جس
 رو غ0 روب (1)-لز ةلر طوس ك  اظك

 :روهشم هقيرط

 كوب ننس هبس لوم لك اع قارفتتا مال فاك جس كمتاارفا مي“ :ميصعمت ىساشب
 -9فارفا ماقيل

 هس لئن ك قماح كت مر ومالا سكت لوألا دماح ىا نم :ميصعت ىرسؤود

 < قيدودلافاكمكريت كة كه دجوم ل غ ىلاعلار ربا ض كوك لوم لع

 - لاك رب قت لوم ل صاع حسب تييسسايب كد. ذ مل رست :ميصعت ىرسيت
 -كتدبا

 اماني هيسسا لج ري ءانب كت سدورض ى كرب وج يلق لهب 3 ليي تج لإن تكسو :ملمج تريمسا

 هلو

 لوم تبث نب ره اهلك ىلاج زجر جالا دبع لش اب هك يعالج

 هذ بآل قلم دير كيانوم ليث دئافاكرارقسارواماود مسج دودئاقاكعروضوملل

 -ايل لاك حس لابكق شكراا ماو

 هج ركام أدار يسسا لبر كمعساعلكى كي لارج اعلكت دماغ »د ناججج ةس لام
 ولك اجاب اني يسالني لس ركل ودعس يلعفقب بج ناكايد لدتا اكرارتساروا ماور

 ورع فرط ديس لقب حس .يلعف لج قرب لاهي دوا_جساجي دددت افاكرارمتاروا ماود ايقيرجي

 ٠ هايل
 ا ملا دايك يكل تنافر ط ليس لعب ساق يلعفرلنج لع لامير

 ْ ؛ ؟-يئكيك أر وكف رط بيسات حس يلعن لهجوم ات شارع
 ا هل - شيمي لاقتشلا( تافيرخت )ماه ان غ لست جلد ماني ا

 ا



 يلف مب ر واكس يطق ل مب سريشج_اتومرارمتاروا ماود ليس |لمجرواج_ووصقلا اةركعما#

 بوس تيت ةسابو# داو ادهب لح سب بلطم اكد ديت جنوب ثودصرواد ذيل ع
 لاهي ل ساجس اتوهرارتسارول م اود لش يمسالمب كوت ايكوم تشو وما يهب برض ل ديو

 -ايكايكل قار ديس لقب يلف ل
 ركذوايلعف لب هيي 2س كلة سا لب قتارتبا وف _اهتووصتتر رقع رول ماوو بج

 ؟_ قادر ايكىك فلك اايكل تأ فرط كريس لقب سلب سك
 ركام .ياعفلمج وكلا بحب لكي رك يئاتسل ادري رار ماو دارنا يسسا له: لإ
 اج رجرماقلادهعيسالع لاق جس انركت مالو ب رارسا مود تنذو لا تس اجاني يسسا لب كس

َّ ->- 

 :نوهشمريغ هقيرط
 حس نبي اح اك صدرفرج ل نب يت حرروص لاا قي روس اكريلك ب جوم لق رغنتما مال فلام سب

 0 -ك-لاقترألا تاذريوا هدي لي تانذرج

 سل ونا ذبلاو اذ تبا يك جوملا اين ل شاذ قلت ها ى.اك مترف وكر كادوا

 دلل تبنت لا
 هلك مالاساو هلل ظفاري سيمت با

 نولاو ىلاعم ملعون ركرك وكل كيس معركة ايكض زتعا ذ_ وكيس ميكب الوعر سان كل

 ةظفلود فس لوبن طقف يك امش ليث صح ظفلوكم ال ف هرغو لوطم يفاودلارمتروا جس ماكاك
 ايلا تيكاكرصتمال الام امنا( )- ل سلكت

 هدي لل فحل رو ب قدي رطروا لأ ع يت: دقي طروا ليأ كس يصخت
 ٌءاَوَس رتل ىَلَعرْوْصْمَيَوَمل ادم لج نإ سدجْا مال كرما َّنإ) باعك
 ظ اعدام تملا ىلَعرْوُسْفم وه ربح لعب ناو ركل هع ربحا ناك



 00ه رجوفص

 اربع ناك مشن ىلا ٍلْيمحْلا ىلع ناَسْْلابالَُهَ: فيوعت ىك دمح
 فيرتتر لدم ايكدايدمايكم اعنا داوخيس__اهالبكح رك فير تس ناب ذهب ف قرات ا ل د

 -2 تقف يوك تقاباقمدص ليزا ماع_ كة سالب
 وكالة ركدتدج لاقت قاب از ىراب ينيج لاش لكل امنادص فيري 7

 ليث هزشسروا كربه سس للا للاخت رايد واسكنك نلالا سن الكوك سئل اش

 كدب هلانج قى ديفرتك لاناعب دم
 يدوس هقول ىلاقت قراب واج مكس وتدارمس ناس

 | راحافس كللاقت رايس لا ادق كى راسيتخا ختم لبمج ذب
00000 

 كل مساج نب ثدداعرلوم قولك ترافصدرو ليبي اينغا كس مل ادق قرابه د.لتتبكه ربع

 هلق لرايقا لناس رداع حدس ار نكتب اكدمح ذاب 00م
 قرايقف كح تمرد و كح يرايقفا لزنيي رايق عا ذ تافع

 ىلا تلات رورصاس نا تاذو» لوم كت اذ ىلا تافص وكس اتزميب بلطم ك# وب

 ٠ ومد رفلا

 - نايزود-<س كفيك تاذاقياوج ذىلاهتدنلا لترين فير 5727

 ؟-ج + !ماهكدت ىو الكالاع- ل كاي تس نايذ ىاقتشلا لترك بش

 | مده فيرتاكق رقمك شفير قكم قلع فيرت كت لامي يتق ا
 كسا كد قلاغءو < فير تاذفيا# ذس لاعتشا_كفر تكلا

 تدار مس لاس داق ديعمال تفلاري اع فرحمافل اكمل ع ل اك سيب ليد ْ

 ص000



 و.

 هلي شتا زك« ت شوكي دارس لابس داك طفلان الج سفيرنا
 ىلا ىلاعتدلا -جس ارك كو حس نابذوك ا نانا نركركذ تنس مك حسوقوارم حس نلاسل
 -لإ 2 1 لباطماس ناش يا فير

 ككفرعمفير قر او تس دارفا كس فرعمروا رق كىلاقتاكراب لت تسال
 لخثرا_لكويك__ نو قوم لصاحوكى اهتدئلاديتا سسكس ىرارطضا لن تغسمر لتر لكني
 - لو لوم ثرراع شفر لوم لما امس ىدايقخا

 نا دلك < لقت رايتفا لاهي كت 213 (1) جسم متو قرانا لف د

521100111111110 
 [اكفيرتت اربع ناك ةَمعن ليج ىَلَع ٍناَسِلاب ٌءانئلاَرُح :فيرعت ىك جدم
 وع دايوم ضلي اقمكس تقف ىرايقفاريف يوم ىرايقفواوغرب لو خلكجا ىلا املس نابذه

 خلك كيم افص لظزوللا تدت نكي ب تك بك قة دافص ىكزوللا تحماذبا
 وقم و يا دو #وارو

 ناَتَجْلايْوَ ناَسِلاب ناك ءاَوَس مِعَمْلا ميظعت نع ىبنُي لعفَرش: فيرعت ىك ركش

 دكا نركف يرق ااكدرمع با يكن احا ريورمع الشم ف دي زتبيج حس ردا و ءاضعع ا اي حس

 هيه اذيديذ

 «قرف نايمرد مك ركش روادمح )>

 كس ماعفا هاوي مام قلختروا_كرورض انوباكن بزل ل متن ضاخد روم اكدت

 قالختروا حس ءاضعا إي تس لد »مس ناز اوبس ماعوروم اكركشرواوبب ناي وم لب ليام

 < انكسوم قت ليد لباقمكس ماعنار كج صاغ

 ا بأ _ ل سكي داب نختم لاهي جس تدبن كدبو نمل وصتر مودك ايعرو كس لوفد نم

 ا - لارتقاهداودروا ى اجا
 ا
 ا

 سس سس ل سس سطس سس ص ص سس س2 2س سس سس صصص 2س سس سس سس



 يةاوركفيرقتسس نابذاكى اذ يب ارداايكم اعنا ذكي بأ :هدام ىعامتجا

 قرشا لوم تح

 للدرك ايكاداييرظعسس ابن ذي ةايكماعنا ذيب آ (1) هداص ىقارتفا

 نرش لرب سعي لاهعآ

 قدركفيرتس نايس ب نامايك ثأةماخنا سكب بآ (9) هدلص ىتفا رفا
 ْ ا و

 دوم ضدي اقمهس تنثؤت) كس قلخترارفابج ماعلا د يل اع اكل رف : لصاح

 <ساتتمددرواك ل اهس لاب نثل)+ س اخ كس دموسرابقءابروا ( وم لم دي اقمكس تقر

 (<تايذدو

 4 قرف نيم حدمروا دمحإل
 د قطاع حرام روا جبس قادت يتسن كق لطم عرصتو ومكر شح هدسددادج

 211101 1 ز ز 111

 شرا اًهِاَفَص ىلع ولاه ُتْحَدَمو أسماه ىمتلاه مَع دير لليد |
 | 0000 ا

 هل شات وم بمب ظبي كس صاصقخ(1)- لون لاحد د لش مالهقست ج72

 دس ضاخجتاسك لات راب تاذ قص جرجا ضخ

 ىواتتقج ل توكلي لاقت راب كل كل كره ةسقو املك كلمت (0)

 -ليامللا

 -ج_نالنخا ل مشا ظفل قيقحت ىك هللا ظفل 0
 تف عراب هيف عشا ظقل ف الخ البي )١(
 لس نقتشااي راب ركوم يل عشا ظفل(0) |

ُ 
 ل



 دهس ما فرصاي بلوم ماج (0)

 #اقلا ومص ايس فوجاركوب تشن( م)
 -اروجولا بجاووجاكت اذ ساس مكياج ل رعشلا ظقلري لوقا

 ِتاَفِص عميل عمْجَتْسُمْلا دْوُجَوْلا بجباَو ٍتاَذدلْعّلَعَرُم :فيرتت رشا طفل
 كرش تاذاوما + مد شاطفاٍلاوزلاَو صْقنل نع وُُمْلَو لَمْ
 ته كاي كس لاو زروا نلاضقترواوكيلاكت افص م ايتطعسالاو ذك ع قارج جس بجاودوجو

 < يبلطمالؤلام_ جل شاليه لت بال ييعاا ق
 -< نتاج هدايزاكتافص نام اتشاك

 ارب لص, ززم رق ظني ب لصوزمتاك لاننا :قييقحت ىك هزمه ىك هللا ظشن

 ويك م اًطاَح ريح ةللاق كل سارلغزربكق طل حركي ويك دشلابكيل سال
 -ه طاورك

 دوا الاكرم ال فلاش عرورشكس ساروا ف سوك رضا متل لصد نجت

 تومدشلاايكم اغدا لش مالزكم ال

 دل ظتفل بج  فيرخت (") ليوعت (1) ل رابقفاود ل هرنعا لك سيب لصاعم اكبساوتب با

 فولو زنما لع ىدانمريغروا لس رك رابقعا اكل يو عت سرك يف ع زال كوب ىدانع

 تاتا فرق يورك

 لكرة ئرابتعااكتييثيح ىلا فيرحتنقو ساقوم حلاو دانس ثلا طفل بج دا 1

 رابقنااك تيرثالاو شاك ا كنقو لا لدن 6 لمن محا كيأ راتبا فيتم فلاي
 وكلا < اندم دلكو زج و ةساج [لم شيكا فتك ف تجر كيس هرعاقدوا نإ سك

 سا 0 م1111 مال

 تاذىاررطا هت ناثي يو ناره وت هس دب هس تازاك لات 7
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 جركاوجول مالك ى ردا كل 111111111112

 بيمن اكدلاو ل دطلاديع كيس ثيدع لاو" تيم نب شابك ف يرش جول ل اثع لاس

 اركي ايبا كلاس لو[ ب ترف طابع تررطح_اهقروبشم( م) نرخ بقتلاكنارواانت أ

 هد لدي كب قلك نايا ر فذ رضح_ومايكددانماساك اير يروا مى كنس متاكق

 نشكر نت نيصناكتا بر 5
 نكي رس جسد باي له لقلبي: نو ونس

 نركت يب ا

 اكدرجب لال فعاضم )١( لإ فوارتم بسب نلت يركب اع ث عراك راس ىلا مالع
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 -تاّييبرَت بيري ببر باي(" )

 كلا لوقت عي بولا ل اج انك تيب زاك ل ويت ىَيَرُم ىو لي ص قي(س)

 هود ل نسور جل يخوت الث فعاضم لع لص كو بابك قندج_لقوي/ يؤ ا
 مكث لص نسعي م ها سنك للااهئق هئاو لب تلعن

 ايكف زهوكت ملء فرتروا ايد لوب عس تمل ف رتل سرمد حس لع نانسي ايتن ا ٌنسَستَي

 35 يكن بهنستي 7

 رواو نويت ءايدركف ع يءانب كفيف لادوا بسلا <. خيص اكل عاف محا: لوقا رسدد

 به دووم ل ع لوصالا

 نوم ٌلَعَف دوا ٌلَعَف نزور ببر سلما ج ضيم اب هم تنص بر: لولا ست

 ايكوم برق ايدركم اغدارج اق ٌببَر لع لما ٌبَعَص
 باب ذال يهم تفصرواه رعت ب ابيك لاجس الغ ناني بشع نم 17#

 بلآ

 03 م رك وخام رشم تصر( ل ركىرعش فرط كى زازت رش صن بابا  باوجأ#



 تشك يم اللا باول ىل لودع اكيرصتنباوبا سود ودار باب داي دوا

 هي لنرط# كرس راكرَصت ناي لمت

 ا ا ا هدئاف

 بئر اهرب تناذ لاك ف صورك جس طاش لقول سطل لبي لكل اح جس اتومب لمست فوصوم
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 بي كارا, ه لْدَع دس اليداحايسجس ا ذاجييدطلا لاك ا كتفو لا ع

 ا لتر "راي وتوم هت تغمض كيا دوا تاذ كياركا ل تفمتو فوصوم ب لوم روضوم_

 ا -< اباد سقي رطودوك اج. اجاجايكل كفا حسبو كس«
 جس اتومووصقل ولام لب سا حاجا يورك ل سر روظلس قلاب مك كرري تلاع قي اوكت فص (1)
 لوك[ البكا زاب لمي تلو لا اج ايل لب قس فصولا حر تاذوك تنم ()

 هس زاير طب اني سس نحل قتشز/ ردع

 لو 2س 14-م”روا يروا يف مروا ديسروا كل ا قس اهلك لاو اجلا ع قتماك بر
 مو

 اها الاَو اذ ْيَرمْلاَو ءاد حلا بولا باعك كرار توا
 ٍبْسَحِبِوِلَمَك ىَلإْىَّشلا عيب قحاكتيم روان كت يمة تما :بو

 ا ماكل التم اتم آنفاوهدارعتساك ساكت عصي واس
 ْ كلا تقول تفاضا حس دابتغا كس تفل ج_ صاغ اسكس تفاضاالب بانل

 0 هل سا سئىلاخ حس لاعود»د تقول تفاضا لم تهل شج_ددانو اشري هللا يف لاجتتسا

 ا لوقعلا ىوذ لوقتلا ىو ذر يف ىو رك ل وقتلا ىوذر يي اكومب ل وقعلا ىو ذريلا فاضح اك امك

 ا -< الاه تماركأزي قوم ل وقحلا ىو ذر يشرك جسهورك ومب لوقحلا ىو رك جهودك جس

 | هوايدعني طلاق برست ذرب دع يلف 2
 لكلا لرب(7) تنم (1)- نو قلترم سيدك نرخ لب تروص كف «رورجب : رو رسججبسم

 غلا



 سس

 - نايءفطع (0)

 -ه شيق اماه عن نير سيل ب172

 هقرعم كورك ؟مزال زن ص يضتييفم لت شرواس لوم فيرتتريفم دل وجج ىتفلتضاشاوي

 -لاتاج لرب جانفي تفصك

 هورواوم نثملاو ثودعد ديكردغالس نتج لع داب كس تافصنلا كب آءدعات 577

 نوثاق ىكيي دوا قدم فلرتريفم تفاضا لكاق_وم قحملاورارتسا اود لش نت تافص

 - هب اتركاوم قثم ًلاورار ساو ماود لب تافس منن كمانت اهنا كراب

 لو قكوم يببك تع ترروص كو بون بوصنص

 -عردللا ليل ير وصنم ( )ارناف تف ذك قد انم(7) «لاه(1)

 َنيملهْلا بر وْه لوم تراعي كف وزحادتبم كبرت يصاب عر ذم : عوفرص
 لوم فيرقتديفم تففاضا كك ا قوه ررتساو ماوو قشماكت رفص يصب ركع سهدعاق

 بيت حتوم قث كرار و مود ليلا تافص مانت ليرد !-هس هيلا اقري لاهي دواس

 لَ ملا يملا وللا ني باتل ٌليزَت مح -ِتاَوِمَكلا ِرِطاَكِنِ محل

 دهس لومي قم 2كاوةودعو درت تفاضا.خيصووو عاق وهما املا #ِْنذلا

 :نتنياولا يصتاعتا 29
 #هي ملعب ام شك شيصاكل ارسال عدوا كملاع بخت نايلاعلا

 متن لوصتتج مان يدم ل ارواب ر ذاك وصتلس ردك باب ساوج لإن جيك ك ان مل محا

 ميس خآ قثلط تانئاكو كوجادم ماعسدابقفاك- قمىوفل ل.« ريب رذ كغ ستر ن

 لك هللا اًوِساَمٌعْبِمَج الط اكملاء بان كيب شكل موكا خس دذاكل وتس

 دهس ندم لصاروخ اص حس تانماك بت لوك ير الو اً يف هللا َقَلَح ام

 ا هسا: اهيؤتتج قالطا اع سهتس ماسي كلا عيب نمت |
 أ



 هس اتاجابكل اءوكق ولكى راسم والعسشاا()
 تاناوبخ ماع وكت اتاوبح ب اناج ابك اع كلا كلا دك نك يارب سس لع تاقولت (0)

 . ده اناجابكلكاطملا م اعوكدلكال تاجا اءوكتساجإبت

 ىلاحح اوقالثه_<.جاجابك جتك ورسدد جس اجاجابكلاعوكل وقعا وز فرص تئالاب(-)

 لو لوح" كوؤروا نان دارس نام اع لب تبا نيملعلا نع نارك لا نوتأتا
 اكن تأ علال مان. حج وم لو متاكخئاصدوتجو حس لمنع اماجابكم دوك شعرج (6)
 هت اهي كل 1مل اذد

 نأ ملاعق كس عراوف اداب إي 2 كس تعامد كى لا تنال

 انت ةياجان الورم قل روملكاط مل اع نت اع

 2 ا

 اوم لادهب سانجا مانت ىكعسرايتا كح اظفل ررطكا هس لاانجا مانت سدابقنا كس يفتن
 بلي الضياع نيم اعلا ك-

 جتك راغدبم اليل لاقخاود لش مالردتادس دبقاحلا ةقاصستاو "226

 به باك نيل

 -عه بذاك نع رص و, لش لق فوزان اضممال ي(»)

 رسما شض كبَر ًءاجب لات ىراب لوقكاممج_ج فزع فاضم نلبي سلا يغ
 تراجي ثيم اقم ساعررظ لا ارو لوم كبي رم ٌءاَجت راج رزقا _مفوذكف اشم

 جهل وقتنا ينااوجا نتلةيقاَلا ُنْسُحَو

 اح ةررص» ى كري نزول لوعفم « ليف ةلعاق لاكرراي ص اكردص» ةبقاع 5

 لنوتفع «قيرح «ةبذاك يعج



 عبس يول 1 ب يتخيل
 - ل جدد نيتك ققتاءرشوج نب قثوازطصا - |

 - صال صا ىوتت( 0 - سان دت(60مامىدتا)

 أ بآرك شاع انيد بيتك رولا: ركتيينتالماركء بظلم لا ف نصمدوصق اعرب | ْ
 - ةكرنم ىلع اطيل نك ىلا ندب تَرَ لف ناك زل كانا |

 2111101116 ظ

 دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةاودصلاو 25 ْ

 وه ردصماكل خت باكي يب( ليث لااود لم ةولصاتفل: ناسيك ةولصاظفل ٍ

 توك ررص# الكوب دردس رم مااكةيلصتك سيل 000 1

 - لؤي ليم لت كرد صم دا !

 دم ملك اس )ردم ا( س) شل رص )
 نيل لاا قادت سرس نقش: ْ

 كا: راب لاقامت روتفم لبر كرمتفاو هت «ةولسع لرد ة ولع :قيفحت ىوفيص

 -اهكدم قاولصايد لرب حسفلا سنوات | ْ

 لب فاو قاطع سة ال كركي ا
 آخ لدداينااوبٍرقوكشيي ةوك ذءةرلص لعامل وصا قربك لوصا بحاص أ
 اعذب دجتاساس خفت الكلاب كغ باعوا كسا فلاردا كساب ككاو لي ا

 ىكفلاع لام ركواو تفوك تفاضا لاب ككل ب فرط ىكداو تن ةدو سيح انج ا

 ا -ىكسنو ىتاالص نا ىلاعت هلوقك -<.اناباعلأ ا

 ضع رثعرواج_قتفلكيشم ضامي ف ازتخا شرفا قييقحعت ىوضصسم |
 قولو ا
/ 



 ل كس قرا رواوم هلم صلع عشر كل لس ترج رب كطفل كد ىظفلل كرتشم
 -حيبست «رافغتسا « ءاعد « تمحر ب ايكأيكّ

 لوم تاي زج ودارفا كك لحوم لكموهفليا رو كافل لإ تك ىونعم كرمتشم
 رمب لور او قار فاس ست كس ريخةّضاقإ كنا و كة وف ص اظفلروا
 ككبج له طباض ك2. ل لش رك اك لاوسرب نما تبيلا نو تسرد للود لاح

 ؟بايكسيرلا نسا كيج اماكن لوس يرق ان

 قوم تدين فرط كت زعلا بدلا كة بولص ظفلبج بسيدي لابس ا

 « ءاعد قوم فرط ىك اسنا-اًومدارم قتمالاو تضر

 كوب قحمالاو روم فرط روصو تو -«راقشنتساذتوم فرط كلتا

 هكاكوب لاوسيي لا -هيسدارم قت لاو تتر ي لاهي
 راب كب جَّناَسْحِاِلاَو ّلْضَقْلا ْئَضََْي ُتِيحِبِبْلَقْلا هَل ج نتاكتسمر 2

 < كي تبق كترلاقت

 جس دارعنارحاو لضفتف هس كف ذعوكب لق قر تيس دارم كاب قش اهي
 هدول لاا-جساناج كلم ذاب لس يسدد كف عالى زج كيأ كوتا "قش طباضردا

 ويتلكو دومح ا هيل ىَلَع كرات ِدْربعَمْلا بلا نيرا ٌةَضاَقِإ 14002

 بجاو ناس ركشروا لين نسعي ك2 ساو افق بسجاو الق القتقد ىلا لتي دصتررط كريم
 اميلسد وملسو هيلع ولص ونمأ نيذلا اهي اي ريب آر كل ث يلق ل ئلد دوا

 ل ثمدع ئفطضا نيا هداج ىلع ْمالَسَوِللدْمَحْلا ٍلُق < يما هرم
 قََم ينو َركْذاَ هللا م رَكد اً ع

 ا ىروناهسم فيلات, فيصتر كي وركوراشا قف رط كتابنا ل رزدس جولص :زسين

 ْ وم قرف عل رؤ لس مالمو ةولص ايمرد كس لورف اكروا نونا هفسمل تويكس تس لش تءاذيل اج

 اسما



 دال سمكا 01 ردك هنالك

 لو توم نتشاطحاو كس تللبم اند تس دهحاظفلر لج اكلذ# قئارفسا لان 72

 غل اهم :تيدهاح دمسحا ارسور طحاو ل كل اهم تيد ومحم ب دمحم مان ليا

 4ك

 وب وصنم عرؤفم "لإ لوما اين سيبك نمت ةرمركذاك عع كس باقلا <اهدعاق ته

55 
 فطع () لكلا لرب (1)- كوم ليتك وول اجاب رورحيوكد مح مانفل رورجسم

 - ناي

 < اتركاوم لرب وصقل ب ترروص كل دب ككل سا جس ىلا نانع كاي فطع ل يرداي نايل

 كن ايب فطع كل سا فصو هدايز لم لاردم لديموتج لوس ظفل لكالاح ليتم لديه

 كلا ” امو جووصقال ووو لع ترروص

 حردملا ليث وصنع ([0) ىلاح(1) 1 لين قرم لبنك وو لي تروص كد: بوصنص
 د ٌةَئَحْمَرُك كرب تدان كفو ذك ادتبم كبري لعب عوفرم |

 - نيعمجا هلآ 9
 جلو فد تيب لاول مارك اهم لم مج لب نيبو مس ل[: نسل اف
 ترا لكس امككوك ل دارم نحمل نوكرف ل نعرف لآ انف رفع
 - اهتايك ع لسا ل لكل يودي كك اب لمت اب نع وقلما
 و كولن وك ادصماكى 10177 -<س قرف يش لئاروا ىلا ()

 تلو بع ودرواج فالتخا ل لا-اهتايك لا لآ تاب ىدهي

 وكواو حس ناوناك هلو لاق وقامت حرزتفم لباب كوجتواوامق لوا لصف الل آمل: بس غ البي

 ايكوم ل آي لدب فلا



 ىَلهدْرَي ىِنَّنلاٌرْيْصَت ع يوساترداه 0 [لورغق ساكس يسد لور

 ل1 وقايدوركل بي دبتتح فلاوك اؤنازق رقفم لبر كرمت اوك لس: لاقرب وا هيأ

 - ايكوم

 امثل ناش ل ل رك بس اسود

 داليدا ياض ديا ليد نك :ليدد
 جس لال لياوورش لب د يتروار قوزع وزر :هطباض

 روض ركوب ب ليتر خل لكس يلي كى اج للا لس كل آك :لييفد لصاح
21111101110 

 دج ايكايكل يدا ديك زمر(
 - ل رفا بعرقواردوا هزم تن سجد كنس رلابرت ادار

 ماقيل ايد لدي اسك رتل عبو كفن أ قريتنا اهدا رم

 اناميإ ّنَمآ رسل اجانلدي رحت انس .رسود كيو الوتر را قده ف توج

 ايل لاح نوناقفساو

 ف لأ, رجلك مروا اهقلوا لع لما لج جلل ريل ل اك يلف ل قري

 -انتادباه ل1( لاهيد) هدب ليا ذس ضرك نو تك لاك وكلك ىئاسك ماما
 اهلي ىلإ ايلا ناكر ريكا يفصل كج هدعاقييروا لت لاو ليوا لآ

 ا هلو ب لكادوروا- < ل 1ليواريفشتكس لكي < لوا لص اك كام مولعم لب

 ا <بلاكلت رضا

 كح موهفذ قادصم (") حدابتنا يلا فاض (1)-ى قرفود نايعرو كس للاروا لآ

 هسه ل وقير ظراهمو < سدابتقا كيلا فاضم قر فوج سس ءايقنا

 | عرور ا ذرجروا رو ىذ ىلا لج جس لوم فرط ىك عر ورؤ قيمي تنطاضا كلل امك( (
 ا

 اسس ا سس 2س 2س 22 22 2 2س 2 2س دس صصص طاطا ا صام 2س 2س سس 2س صم



 سس سس سس سس سس

 أ 2 لادم ل4 ناهس دعك لكشاأ

 الاه تج هب هلم دلك وادي عك

 -ه<س# اجانيكر قبلا لصاروا <. اجان

 أ يدع ةمدطك نفسي تبنكلاسج ضمت

 هال انهي مات ) < ماج انيكم اها لضاروا نتاج ان انبكم ايا ليل ياس ماعهودكلس |

 ( نب كلو ا

 | فلكر تفاضااك اجابه ماعرارداجس لفرط تفاضل

 ا فرط كى شومايومب

 | -ج لوهرثكارشأ ىلإ تفاضا كل ياددا_جلوم لمآ فرط كري فاض كل 10
 ا قرف ىونعم نايمرد موك لها روا لآ ا

 الا صعتلا «هعانا- ني نيش اج كل الجي رفا وهف قترابقغاب |

 ْ قاض ل100 قى

 0 ىجتل آروا- ل جل 1 ايدازتاصر اي كيوتل ايدج نب تكول ماكل

 | ل1 نمو قو قتل كيلا وج نا رف لوك لن تاك د اراك يريدها | ا

 فرط ديت كوج ل تكول وراد تشر كلا قفل ادا لن ستى ؟تييب ىلا باص مانت

 ْ تمرخ قلع قس ل ةروا زو كل 1ك باير اذبل_ هريس اس جت لم |
 ل ةوارم تس ل ري لاهي دوا مارك اص اقروا تييب لبا كا ريبج_ لن تك وك اوك ؤ

 5 نقم (اسا) مروا سنن ؤ تمت ([) ريب نمي للا (1)- لإن نخساج كس للادوا- كيث أ

 ١ : - تعاتب والتزم مردف ا

 ا -بث لوآهج شا نارس«لآ تب ىرسيت
 لالا ا ا



 )و

 ا 0 دج لوم فرط قش مااتسبن كى ام سم

 -ج فرط ئقيطوبا ماما تمدبن كاد لو بلطمل ديعؤمروا مثار ونب(1-)
 ل لويطر ير واداءاد ليلك كادوا لث لاين كروضتء رع ل كيس اضف ور لا قي(

 -_ لو ترك يصور تدرج تاس

 جايك اشك دم لش للا فس ضو بو تاريطس ئادزا كروضتنارععتس ل0(1) ١
 لاق. --- مج ل صاع لاقالبير تبا حس بس اعرب للرق قادس اكل 0

 لآلام ىف مول رحآ ٍضْعب د ةوَلّصلاب احصل

 ل نزور عتاب عنا

 ليغ وس) قفص س) ىريكام لعثمان سيمت كلن
 ليث ل حسودعاق ا ىلاعتدلا نيج انو ثوعب اس ذوق شذا بديل 322
 رونا ارك ايظا تح تداع كن بن ىنآقت هفلا كدستسرا نآ دس 725)
 قلل تسكر تاملكسمت ( لارب) لم بتكى رافروا( ملا ) سن بتكى ير عل كس سسك

 نإ سال لادياتفل و كفسم ْ

 تاو ىلا -.ايناج قثمكن تسأو ردم اكج_ خي كرما لادائفل للاب“ نيتك ادب

 لك لال ك- كس مالكن يحج هرتز روسكلب لع عرور نكس ساروا ع اج ةرئاد عرراهغمروا

 -<- لا لال متر ورلس ءاحا رو رماءعرراضعب قا ل مالك رافد ذاب ياسر لا
 اك“ تكي لادب هيب رومك روى اجاوب مونكي ومب ومضر داء اكسا ليرد رك

 أ رورضاتوم لع اكساب اكرعا لني ملكي د وا لرب ارتتتشيت رم ليما ري |
 اسس مل

-- 

 ] ٌضْعَب اوُصْصَح ُثْيَح ضف اَرولا ىلَعاَذَر ٍديكتلابءاَج نيعمجا هلوق هلوق



 قنة ادوا<س

 كتانح روا تك وكي وكل اسم نا ملكبلاط امك جة يرصقتم اك تج_هخيص كرما لاداظفلروا
 هس دلي لش لدوكن اللي انكر تذكر ج د دود

 ركأل لع ف بيتم اعورلمجر جت بس لن راف باكي دك اي دال ردك ال ظفلاكى راف لن عردر شي

 دج لوم ل وق ىرلطءاعو شاف زين جس انجب الرع باك ارصقم ل يورك رايب

 مسدد ضرعشل وج لومي لقت لوزن ءاعدلئالاع جينا ملت يت

 ارتج[رراضم نتي ضدي

 ءادتباماقعرد عرداضعرب قلق, فطع

 ْ اهللو ثيحئغلوءارتو لوصومدعب

 ٍإ ءاعدردرشابودرب طرشوء ا جرد

 ا تاعشا الغ
 جس لاجوم لش قس عرراضما نتا توج فطعرب عرر اضم اك نعي ()
 < لاجوم لم كاك عرراضم قب توب اودحب كس لوصرم ما قلت ()

 حل رراضم قوم علل او لع عروش ادن ب اوجد حإ ك- قدانمرواءادن فتى (:)

 -< لامع
 - هس لاجوم سب نحل رراضم كتوم خت اودحإ كس ثيح الفل تت(

 د لابومض قثكس عرراشم قك قوه عل او كس املك فل لت (0) ا
 ا - < لاجمل قتال عرراشم كتوم تاو ارش تا لت( )|

 < لاجوم شقتك عرراضم كوم عت وءازج م لن( | ١

 -ج لاجوم شق حالس عرراضم كاتم عتاد اعد ماتم وتمر لتتم لن( م١ |
 ىلاص تكس عر راضمرواو اهنا قت اتوب هيطام يبرم شيب م اهدرلمت رك سطر اض ل لا

 ط1 لا



 هللا همحر_هتع ىلاعت هللا ىضر_ ملسو هيلع هللا

 ٌامغمر قريت لاعتدثلادكسآنب جت اؤتموج قبس مناقب ىف روار يشن لادم ةيسا دك
 كي اخت ىرايانل كل كس ذك صاح نيد ميس كك كروم كوني د مان كاك جس قدامرف

 هقدر لاش

 - دعباما 29
 .تةامتحا نيت سيم اما ظنل

 -لث كيد نرش فل فرت ديت اسك دي رشت مروا رك هزمت امالا) | ١

 -ج يصف ةيديرشتابأري مترداع ذي هزمت (0)

 -هسيطرشالاب لابي جرش فزتيزمل عيرواددشم مم يك(
 دلال حت ادييعا زج سان دعب كلارك سي تمالع كلج

 - ل لاحد لاير اًمار
 نوم حلاو للمالك ايمرد فيج يبدوا. كليفر مالك ابا ىلج قب .يريصقتاكا()

 لميرواوب ايكركو لاما رولي هبي ذ_ملكتكرج سب +1 ليك ل يفرج سا نتن جس
 -ءاردقتا دماقفلد داون متع
 ني مآ لصتئليكر يمس كره يَ هنوف سديب آرت لم كاف لمت |
 3 ئه اقص َنِلا امو كاني ل يصفق رو جلا فها دعس

 قاوم ملتاكخ 1س لو اجب غ_ادكبط ايست م مولخم سس ناري ط اخيرواوبردقم لاجا ا

 ا
 أ

 راي” رسس هو ل حر
 و ُهنَع ٌتطَرعَفْوكَبَتاَو هلم اق وْ اً هم رْخَق ديو اَنأ -اباهكتتوما |

 دهس داركم دج دقن لي اكرم ددق لو ىن َءاَج دي تلا

 دكااديجع زك لم اك وهبي كس اضرب قاد لع مالك[ رورثوج نتي عادتي ا ()

 : ع ع وت باك



 000000 ممل ماء سباع كنا

 دهس بجاواتركفاداكء اقري بات كسي تاب ْ

 وم ببسي لاه ل داك ع نر تااباثرسود

 لي ركل اا وري ذو ميطر شك اماما لفود ياك ا نلت مالك للا لق بودي

 دس ترم بجاو ل انركف عاكف ماجي اندم لظاو ب لبر يطر شابا تاب كرست
 دلو لتو ك اذ كف عري رول جوك لش

 كيك يفكر ب لص, /هلسا_ةليكذ_ركرو دوك تفارق زءاكل شا جو ىلع
 لاعتسالارثكي كالا عبس لبي ومرارروا جس ركاضافت رار يصقنر وا يك يكتم

 ْ اج يدرك عوكل يليك الصاع تنفخ يع قر كا ضاقت اك تنفخ لاهتتسا تسرثكر واتس

0 -ِ 

0 
 ناهي كة ليكن _ اوك بط اك جس ب لع اكل لج قوم رف هسسججاو ىرسسسا و ا

 ديو انا تي ىلا دج اا ليصنع هوب انا ليصفجووصقنا كمت اما

 هلع هيزوم قاوكررجرك قت دير ْنَ ْنَم نكي اَمُهَم لعب تدابعيزقت ٌقيطنمَ
 ا وكاما لج امهههرواايدركف ذعوأى ئش نم. لختب لح اروا طرش ل فركي حس لسا هسالاو

 ا نركلظفاو رم معاج اذاكي طش اما لكدج جب ايكك نب قلطَنُم ٌدْيَرَق امان ايك يدان ماتم منت |

 مك 000 د كرو دك ركل تأسس.« لبيك اف ف لونوتتل_ ىلا لبيس انمع |

 ا يكن ٌقيطنُمك دير كر أ

 0 قس فود جس ل نا كيسا قا لانكم

 ا
 ا

 ا

1 

 -ةساجوم ٌلادج نايمرد هك ءازج فردا طر شاف كاتس |

 < بيع عم دج د قسرا اج ظ

 - لك باذن نلت ل لاند ل يه اتسم هيج | ا



 م

 أ قطسدكى سس شب ادم الاعب نا كسي بج ةكيدملا بهذم الميأ

 ١ كليك جقدج وم اياد كسا كيا اعداد عرفي دم بوت روان

 وجدت اياب وم علام

 ميز فق ءاوخ (لس رب شت اقلطم لكل يو زجاكبا وجب ياك اكدر لاارحلاوبا بقصص أرسسن ذ

 يبوصتنم الاودحي ورك ذا ماعاد م لومتماكف ورجح لي لي وجدتي مزيج لوكان تس

 ْ َركذ د امهم لوني ترابكمزتنك قلطنمف ديز اما يءانب بص لادن عرف مايوع

| 

 قلن َرْهَك ُديَر 8و

 لكل و والعكس زج اف تلوم مب دقت ذم اجروك نما, يكس 6 ل زا. م اا: بهذص ارسميت
 2 اوسؤتسدم دك دقنلا اج روك ءزج ركادوا هس سلوا متي توم دن حام دوا لوكس مزقت

 كنف ةعْمُجُنا ٌمْوَي اك ررط رع سيلا متةرم نا لوك تسمن كلا كسءاف
 كنا ك2 لاه رشم فرت ا هوالعلس ءافالا تسمي ذقق كدحمجا مي دغا كح اٌرفِاَسُم
 نوم لب اعطق لئاع لع لأ لح ادعبام

 ِدْمَحْلا دعب نش نو نُكَي اَمُهَم سس لم دعب اما تيشيح ىبيكرت ىك دعب اما
 ماقعم اك نكي امهموكاها هل ايوك_جسءازج كى ادجباءاك ارواج طرشي سةولَّصلاَو

 دلاعريشا الكذب اج لاء لوكيل < فرظظ دعس كل وه يجول يدان لا ايلا يدرك

 تالة سكش لعن وخراكاءاروا يك ايكردقتموكل رب ارو ليي ح لاااذبا <

 ا - لكم نامت تراب قت لباب: + تيب لفل راكلج_ايكيردقمر شمسك أ

 ليترك اظفجس اتدمري مسا اندم ستي لل وضداك اك يايانيإ ناجي

 دل تك ب اطل لمضر ع حر ااطصاوك ادعباءان
 ؤ < نوكل وا حاد اكس ا تنس نوكألاو ل .كاتفلتال ا الوامك سس فالتخا ليي تءاباللا ْ
 ليم لاوقاف لقلي ىلا ا

 سل ل طال هع ع2 22 ن2 ع عع عد 2 صصص 2اس سس سس سطس حط ع طعس س نس صصص مص عم صه صمد هدم مدس صل



 لك

 -مالسلا د ةاد(0) |

 -ناطف نب برعن()

 هك حس ل برر اىصفي كيوت لاو نبا ناسا( )

 -لئدج للا ح ل دارب اه روضحوج ىول با بعل( 0)

 نامت فرم قرود كف رظروا جنس تس ل فورظر عبري لدحإ دعسب هسلوست

 كت لالد بءاجتادولءادتبادوف يدك سجو لا ليا ل تك كت اياغكل ظحب رواج

 ل
 فوزجثك ايلا ف اضمك نا نايا لوم تاو يءاتناديلا ف اضل نس يرجو كرسددروا

 ا -لث سوم تاو هياجاد وفرك ايدك قري سوا ماقمماقكس ناريدوا ل ةسدم

 -لو لاعراج كا

 ل لوظغل لا فاضمركا_سئئ كومو لش وظف ب لاف اضم كدعإ ل رصح هج

 هدو اكرم للان حس لاعدد الوم تر وك لع وظل كارو كوب برعم تنقو للاي قدا دوكذن

111111111111121 ْ 
 | هلسوم لاي لوو قشر ظفل تيين ملكك ا تس لاصودرج لوو قون فور كادوا
 | قاب قثمفرصركاوا كج برعم كت نو ساق لوم لاب ىو ظودركا اكرم قاب فم سفري

 كوب قاحتفو لا نوم

 221101101010111 5 :هدنانا
 فرت رطل شجع تبعاشم هس لملاك فورتوكل اج يل ىلا نرحب 20

 تسدجو كتم اشم سان انزل عناتثكديلا فاضم ىكئيعررط لابس اندم ناتالي م أ

 ا -(ل كركر ط سا - أ



 عم

 يدرك رحل لكي ايل سا لك لا يب اشمدعي ن ناي نو لما لع سا

 -ة اجدع قرف لير بشروا لمرلاع

 يمن لعزن 2
 11 04 (قموأ_رجروا بص بارعاود لك تروص ل ةسساب روم اكرحإ

 -ةسامدم قرف ذوب قئيوا برخماكرحب كا جاي درك هل ىلع
 كبي طاقية َريكْلا بلَطَمل اذا ناكر شج_سداقخا_رمتخم ةلوق

 - لوطم رق واف دلاسر لين سيمت بانل
 و ْىَناَعَمْلا ليك ٍظاَقْلأْلا ليلك جهد هلاسر

 ف8 يناعملا ريثك ظافلالا ريثك جح_ هد ئواسف

 و ىناعملا ريثك ظافلالا ليلقوجمدرصتخم'

 8" ىناعملا ليلق ظافلالا ريثك جهد لوطم

 يح لش روك بلا طم باكر يدك درك راش سرق فنعم
 ببي طوفك ليوطلروا رثح زييض

 دم هدئافالي لدين لش سنو كركر وشه

 لوايز لع وطرواوم د نوح واي ز ىسارواوم هدم فاليدتازريدارم لص: ع: لسيوطت

 < لوب نيش

 دهس يقفوا ايري نو تسكت لالوري حك تلقا افلا ل وقتي صيد زاهيا_رامقننا
 -نركادا قت إين ل ططافلا مكن ب تك رامتخال

 حا اوم روب ف ورحم برك اعقتسا تمرارع تن لن ل.ل كن ايي كووصقنل ين تكس زاجياددا

 -انيدركنايولووصقنل ع طافلا مل

 0 هك كاع :اجايل لع قمل رامقتخاوك ا قى انيدرل ع رادولووصقني جالب[ يخش ا



 للا
 كظ201011 1 1 1 1 1165

 هس باتطاانركن اييوووصت لم ظافلادتا زعس لا

 دهس لب وظل الرما ز عسل كك وما دا س تمرايع وار صاروا

 - لووو نمسا طبط_اومايك يروا ب زك وغم ميل رد طوبضم هلوق

 - نك( ركل ورك ركنا ()
3 

 وجت ملعرد
 - لو دنج توغل

 ل () عرو (4) فرص (0) فرط( ”) ليقف () رادقع (م) رمق (0)

 ا مركررج (0) ةكياليم 01007 تحاشت (0) تم(و» قرط (م)
 9انوعرود (17) ةرلواتعا )1١(

 -تمافو ضتروا عروضيسروا تافيرتت

 بارع ُمَلِعرُه رحنا () فيرعت ا

 ٌءَنْراَاَرْعِاٍتاَبْكرُملالَرْخَقِرْعَن ْنَع طا ْمْنِعرْمْوْحتك 0 |
 -يكرتوا د رفا

 برع مالك ٍَرفسإ نة طبسُملا سْبيَفَمْاِب ج رْخَتْسُم ٌمْلِع رحنا

 داهم فل ئِلا و ار ماك ةقِرعم نة لِصْوُمْلا
 ءملكض اارنغ دوبْلاَو بارا ثْيَح نم حرْصَرَمْلاُظْفَّلل :ءوضوم اك وحن
 جس مالو لكحل رتكروا |

 امل محو بيم لرد ىلع ابرد نيل ةكلملا ُلبِصْحَتَرُه تياغو ضرغ |



 أ -ىلتل يكمل و هريس و را رس
 ْ بالكل ىف ىِظْقللا ِءاَطَتلا نع هَل ةناَيِص(م)
 ءايكءفاضااكب اوبادنج تاس كس ني ارق نا فلي وددومالاربا ب جب وحن مدع هيصسست هسجو

 لي تمدخ قكددعرقلا تر لك تررطتوكن اروا «علإ باي« بجتتباب «تمحن باي ءفطع باب
 َنَسْحأ امير فب سارت درك فاو لم لا باي وك نعدا يا رف لك تسرجت نايك

 ا ايكوم اناكنأ ايل ىلٌّترَحَت ْيِدَلاَوحَللا اذه

 ا - قفا ٍليصْحَت نص َمّمعرُج لو ف حَرَس ام لإ كل دتب_ىدتسم 520
| 

 ١
 ايش َنمٍعْرُج رخآ ىلإ ٌلِصَي ام فيرتتكت قت للان للا

 ني كري لع تغل فيرصت -فيرصت 700
 ناكَمْلاَو ناَمبلا ٍبْسَحبودََعَتُم ظافلا ىلا ٍدحاو طفل ليحكم لش [رالطساروا

 ا 2 كر تسريع حسو اعب كيش لوي تمام كندا
 | - لب لم لضفتج كلير
 ْ نا ملئيبل طعس كيس دولا بانك رتبي سكس نايباكفتصم ريفيكل يل صفسدعباا

 ا

0 
 ا

 هك وم لص رم فمي نيت هل حا تع ذب كس باتل

 - كت اجدم ناس بيك كت الك يلع (1)

 و بوصتو عروفرم شيب ارع تورو باارخاروا كة اهوه ناوي لق برحساس تارك( )
 ووصل ما وفرك وج جس لديك درج
 لاو ؟بيك تؤكل بدمي دادتسا دع ذب تدان كلوب رع( س) |

 نيكس ار برزنس ينال اا جحا
 < تفاضارجو كرجروا-جس تيل وتفمو كبصفروا_جس تييلعازربو كتر الث اجو

 | فرص ملال لافتا لك س) تفل ملكا) د لبن طئارش هت كك كسه طدت فنا نأ ١



 مم

 هب لش فرص ملدا ليو تل فرص لكاس قلك وكدا لادا تنل مشت كود
 ل للحس نفاق كيفك وئاوك تارك لاب كشك

 ريف بورطممبِراَض يتججس لنتعلم يان زوجك كرمدد # لك يروا
 دب فلل وفلل لف ثلا قف: ل3 : هللا قينفهوتب
 دراي لوم ريش او انركاييموكباهسا كس بولظم ()

 اترك الصا( ")لم اهلا( )رك تسود (7)

 - لب فلألو كو الطصا قس يارا |

 تاتيدرل يسمو ب اساسه ب ولطم (1)

 -انيدرل ووكر قب ط(") ا

 يورك فاوما ىل رزقت بج لان( )

 كدألا ظفاج تركو ملعب ىلاعت فوصرم هللا ينل ىثاعت هلل ل

 هس :«مركل مج كهل سا قك سيكل مج كارب فر عشا ظل 8 ا

 دجتاسدجتاسكس تنتج قرورض نوم لاح لءاشغاك كلا تيرصنو لف ةووجواب كس لاتابنلا |

 -املع ىندز بر لق ىلاعت هلوقل _اهايكرورضىمايتجااكل اعد | ْ

  هرفم تسا مص ودرب برع نخصرد لمعتسم ظفل هكئادب لصف يل | ا

  هملك ار نآو ىثعم كيربدشك تلالداهنت هك دشاب يلخفل رقم بكرم أ ا

 كرما ليا لصفر يب قلم حر اطصا_ب رد صم كب رشا ب: قييقتتق ىك لمصف ظفسل

 _ قلاب الطعوم لشركة رفا نك اقل قف م تقي زج كارلا يبات بس ماناك | ا

 يبوصتم شيب قوم لاو لين عروش مساركاب هك ع يطيب اضدسمدتا امها

 داوم تاو سرعشما ًابيص< ل“ |

 1 رم لاه رادع جم



 ىو

 0 رف [نايزرد نمد
 ا هك لق سك اغ تلاعوو وتوم لفاو لع عرورشب لخفرروا هج ءابلا عماني لمع لا

 هرسك در فم قاب جرف ودك عرف سايس دوصكو بوصنضووب لاو يف رت
 حروتطم او فرت ل تكس ب لاب لاثط كب صن_ جرود كف ملص ريلي ل اك
 ا فاك شاركي اثم كف <

 رج نم لرد نحتيب_(0) قثماب) يت سيمور كافل لمعتسم دمعت 2
 د لصكريش عروضوم» لمتتسيب ىم رو
 رمصوضوم افافلا شع مولع لكدج روا مك لمتنا ءعروضوميغ لن مان روادنجج كس نبدا

 مالكل اهتسا اكانفل ىد كل ديق كل متتس اتا سس كس ئفل ل تفنصم كل ساس يلوم ثدكب

 دبل( )رقم( اتوب حررظود لب برع

 ديزهيت كت لالدرب نثليااليكاتج جس طقلءودرنم ميسقت رؤا فيرعت ىك درسفص

 هي متت جساناايكر ول يأ جل انرموداك رفضدتاف
 فر (اس) لن

 تاذر كارم طيار اياكم فصو اوم تااتوم ل ان لاغ ندم رصح جو

 9 بسم ذل روش كوم فرح ومطير لتر ب ف صوم قر

 نيب ارك يوم لتس ب نسكت لال درب قمتي اوومك اخ حس لاعددسلا 02

 لقت نحرك لاو ومنا ركادوا جس فرتوو قون ىلفتس ع نكت لاا دب نم
 يوم نرتقعرهتاس كس تاز كس لع لوقا. ز لان قعم كا ليلا حس لاعددرمب قوم

 0 كس لعب نوفا ز تروج لفت قع رككر و رب لن و وتوم نزتقتمرا د بت ا

 الوم ماهو ونوهت نر تقمرهتاس ا



 بج ها مارقا حلال كب تنك ع رمت نا هبل إال

 كمت جرم ةج 0 جايكءاداوكت الايخ قادوا اناجايكريجألر يمضأ لا ع نيس

 7" ليج علا رارسا دج 257 وصح انوه ترورضروا لاسر رورض

 م٠" لاسر عماوبلا خمس جس اهكرفلاخ ماناكل تج حس اني مناقب وك خطا نا ىوخرفتيا
 ارا ىليسللا اولا يرغب

 ٍلاَمْفلاَ ٍءاَمْسأْلا نب م سي - لاس ضاظمانقاالك كيد ن5

 (-47١1حيرصتلا حرش)

 هلال ٌريِغ هن مَ ْمُكُحَي مل لول مشا ئه لَ اً فقام
 روا اج [ل موتي بخإ اكلك بود نتماكل ث_ لكوو فيرمصتق ىسك مسسأ
 - ٌبِراَض برص دير بية اهايإيتشامذ

 رواة اج ؟ل جبرا ع ال كك ردود نتن _لكو لخأ فيرعت ىك لعف

 ُبرطا.« بصي برص اجاب تا
 2 د لورا كك سود قتل تع لكو فم :فيرعت ىك فرح

 ا ىلا و نم يت
 همهم السر عاظ مان

 سيق خبوس ىلادتشلا_دذلا قسيت. تراتفاكمسا ضووجو نيل دا لسيلد

 مكر انتساب يدا اتم وااو يلا 7 .اتبا اذهل ليك رو لكار يغب يذ ىيلا

 7 هس مدت ماااذعأ هبسانبكمدقسروا لضفو ايلا رات

 روا ىف اهم اتوب لماع لع لاعفارواءاما ف رتل بس ب لمد 2 تعب دعب كف ليل د

 هس انوه ثوم لش بارععا

 تل ثدي كدي لوعفم لع وعس لومتم للا اع هدعاق سلس م 2
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 111111111 3 اهافم تاببجير عاتب مدقخ |

 ْ « لن ليل لزج ني لاهي جس طلقرجتا سكس لولشمو تع شرب ركب أ م

 ب راض ع سس تاذ كل وفم ناي توم مدقم سس لني! لع لوعفمب لعاذ

 نع تاذاك بورضم رك_مدقنعسلا اه تاو ُبْوُرْصَم 7 برص

 ا - زك ليله مدقمز لس ةاني»زاورو قت لخاعي_اراهت انو ذاورد هس ىذكلذ_داجن
 موقع جروا بضفروا عقر كتل لة عسا شب لاحقا دوا ءاسا لماع فورت عررط يا ضدتب د لي

 لاس تاذ كاف رواءاسارككلث |

 (1) ليث لام كيتو ووو كنا ننتشس ( )دعم (90) دماج () لن صقر يق كسا هتاف

 ؤ _قونحم (م) ىف

 لق املك لو ع هوردص_فيرتتو غل فيرعت ىكردصم

 ويزو امعسردصوب مو نتشاما_فيرت تفل فيرعت ىك قتشم مسا |:

 دتدداوب ذغ املك كدت ج سد دماج مافي تت نأ فيرعت ىك هسماسج مسا
 أ ويزور

 - لير َلُجَر يعل لالدبي تاذدجهدداجم:فيلرتتى ونخم كراج
 رص بقع كت الدي شرم يف صواظتذوج جه وددمح: فير خأق ونخم كر دص»
 انام نتك

 هي رك لالد ري فصولا عم تاذوج يو نش : فيرتتى ونعم ى تشم

 -الاوةسرابؤت# بلص

 لوك حسرتي رطل شومان جس ثم كدا جركل تعكس لا داجراداج : هيمست هسجو
 أ يئزج لوى ماج ما عررط ا قكرشج

 ل اك لول بسر دصرو لجون < اكرر كَ اردو دم |



 مع

 1111121 فيصل

 رواج نوكذخ امك لب لرواررصم _هيحاص نم ذوخام امهّيا لعشضلاو ردصملا

 هس فاالتخار وبياك يلوا نائطرعل_بس نوكذوخ أم

 + جس ررطروا وف محدد صم لوا ذغ امرا لصر رص بج ذم اك نيبرصب

 جف امس لاردصمرواعذخ ًامروا لص لخير ن1 به ذص اك نييفوك

 .لئالد يك نييرصب

 اكرم مدقبب لأ كرد ةاجس انرع مدقنس ل لاقت ذاب م اروا جس ماررصم لوا لسيد

 به رظ موك كأس لشابة قك قذف ًامققاوم مدقعر رص” بجد

 ( تال وطعمأ ىلا عراف تصخ نلاجسدوجوم جي ودي د رتب ليو ا)
 اكردصعرب اة ةغلروا_رورص ايس اكل سس ذيع اك ف رظ ا ردص» ىسنئاش لسيعل د

 وج ؤوخام حس لت رصمركًروا حجات دداصول تنس ردصم بج ع (كتوم تسرد بت الط ا ا

 دسئرصو اامابرداصا# |

 انتىزالانوماكل تيل_- رد صمر رج اري حس لخواانرم عررفردرصعرلا ١ ثسلاش لسيل د

 هبي لدين لش وك اك نتج لع تيما ردات تس تب .لئالاح اتوب وحاب ردصم ح لس |

 هس طلظانثا,عررفوكردصعرو لاني درارقل صك أ ذبل ... وبلا لج 0 يجر | ا

 جرح هبت لإ ةساج ةساب لع لادفاماقهس لا قطو فورت دس» عبار ليلد ا
 الإ شرس نتاعك يايا ديا لرأي جرغتشال جراح 'جرشتا جرحي |

 < ةفام وتدرس, ذيل ل ابقش ان روا هس لاع تروا قت, نت "برص بق ةساب

 ْإ جه فيطلروا قد تبع ل | كت
 نيينوك لئالد 0

0 



 ِ مسرع

 فوقومري ل يلق عر دصمر هيل سااووجو لبن سوم لانس لو ممم فكس ليطقت

 هلا قراج نوناق لع لركاروا-اكوم كل م ردح ولع راج نوناقل ع ض أ

 ٌروَع رواج قراج لع لود اما موق مَ « هد دي َدَعَو هبت ستار 3
 ا« لرب ليطقت د سمكاوم مولحشس اج لائق راج لن نال َلاَح اروع رَوْعَي
 ردصمروا ومب لص لعن زياد عررف ارواج اندم لص عروتتمك مس ملسض دعاق يروا جس ا

 اوم ىرفروا حلات

 دروب للثأر ع نت لويد وج ومس ترثكل اوفا كاجس الغ لكلاب ودعاقيراكيس 1

 يدم 5و
 ليم ُلْيَِي لام« ةَمْوَك موق ماك ذعر دعي َدَعَو بج سكت ردصم نجس

 لولب لوم ليس مجو كب بسروا ثا كس ليلخت 111011110101

 داو كل مر رص لاتعد قرأؤاو لع بخ لوب حسدجو لك تبجس نهرو لك كس

 ديال جاناكب بكد جداره اقم تش لص مرْخُم نضوج كرك
 < دساقلا ىلكسافلاءانب يا ذبل_هسارك حس

 تابودوااجورَخ جرح ' اًَّرَص برص يع انرياىل رص ىناث ليلد
 اذب/ حلاتديكا رواج اندم لرد كرؤ ملا نود ل ادكؤملا مله نول اقرواهسرماظ

 عل رد صعرولاوم لص لف

 لو كوم لما ض قاعه لفي وجيك كفيت اسس 0 :باوجأ

 ىلع لدنال ةي دكوملاو .لكلث ةعلك مو وصقنقيطوبا منا مارا تررطح ايدج
 قاقتشلي انومدلومل نيو ذر اج يي - بارعالا ىف لب قاقتش الا ىف ةلاصالا
 -هساتركتللالدرب دم لأ لش بارعادب انركياتمل لوري لوم لت ل

 تك 8س ذ_ةاناي ماق ماقة اجلال اسك لتيلاج كلك يي تنقيب
 ا حررل كنيع سفن لبيوت الطصا ديك نير نم اي ركن بختار د صم كس يلح كفي يب

 58 هس



 مع

 وم مدقم قاقتالاب ردصمدوا لوم شكمرقم دل ديكاج ل رو اجب جاتهس دك كج
 تنَرَطابْرَص يجاتاب يدع

 ورك لسا هدايز كر دصم تيبس تييحالص لب هدام لب لخخك بي :ثسئاسش لسيملد
 سكب كس لا ليث اج تساي تمادبلاب ردصم»و- لو ساو ساي ضان فو

 < انكر تيحالص»هاين كدني لص لا دبل يف

 ّقاب_<_دادعتسا ىتو ضر دصم اج تيحالص كتب هدا لس ضلال
 قرثكاءدعاقري لو سام سلب ضردص» فورمات لنك كلي ليد ج كت يحالم

 1 -ة-اهةساب لع لا فورت مات لل ددسةرمت عسي

 اتوب لص رد صصر كو ريو ككل حجج اند وج واكل خيب سرد صج يب عيبار لسيد د
 ته لبا شمق الظل ومد لسا كل ادواومدوجوم رف سات آمذال

 سلخ فاس ردسي سكي طاع سا طل لد كب الي
 ةركلالدتسا س لولاعفا بت ىكن سل بد ّلاب- ىلإ هك اي مت جي كيج ابابا
 - لكي اغاكق افتفا ع ن”لث ماج لاهفا يمك كلا لتسرد

 ه١ 1 دب اقع سزج عاب در
 ده ليات شت دفن نش لاك اقيشح ()
 -بلرملباقممدرفم (0)

 لبد لب اقم درفم(س)
 -فاضملياقكدرفم(7)

 -فاضمر شبام درفم(0)

 لصاخ رتشيب اب همك دز هك دشاب ىظتت بكرم مآ 25
 «ناييام شنوا فيرا كبر مدعب كد رفع ةقتاب هدف



 مه

 151111111 كل وضم ا سبك بكرم
 م101) لكل وم ليتر وصوج لقب ريك سس طاف كس قطا رج حس فس اطول ئاذ سدد

 رول مسا (9) فرتروا فرت ( 0) فرتروا لش( س) لو« لخمس مساروا لش( اس) ادا
 ل مسا فرتو فرتو لوا لح ارواج ايددل خي لش لورشة رع شوكلا فخ
 ترروصو رطل لب ماروا مسا ننس ىل وا تروصعتس لشي لاةةروصج نلا فرت ماو فرتو ل

 عسر قلم منج لش لاتروص ل روا -اكوب لمج رك تس لاو محا رو ة

 لمب قافتالاب يجدها زك مف كن ايايكل اكشاي ركاب فير لا كبر 7#
 و 01 أ

 ناد ارم لوس كلا قد ,سئىرورض لوكان وم لس وقفل كور اكس باج

 -هسدوجوم قتلع نيك كرت
 ىدت اد يرضي ةَمناكءْلْجّرلا كي ساس كخاج فيرقتي كلك

 تلالو رب قش طفلا زج اكن لامك ع بكم اقافلا دوك لكويك 1ث قداص رب لولاثع

 ةمئاق حرط ارواب تاذ لج وردا نيم فلا ل لجوال عررظ شاك

 يرش اش هرعإ ل ىرصسب دوارب شيث اس لادع تروا هس لادرب م ايق تملا كس ءاترمخب

 لك ع نادلئالاع ل آش قداص فيري ب نلاذق < لادرب تعبني لي رخ ؟رواجس لاد

 تامكير دلك اتوب مولتمح_ لا نوم ىراجاكب ارعا كيأ هوه ىلاج لي تعالت سد

 ل
 قاب اجيد ذوب تداخل ب 2+ ندا حس فيرغت كدلك روك طفلا ريا 7

 مكس يب باوجاكل اس لا لاي تمالع ىلاو كلك راك ظافلا ناكل اكشاي جسد

 اك درك ى راج دعاو بارا رب نا سوم تس ركراثدعاو ظفلولن لا حجو كل انا تدش

 - لاب ك تيت ريد وجوب ا



 مك

 ولك اهايكدظافاكل اقت؛ ترش عه روكؤ ائافلا نارا كوم لاوس باوج ا 25

 ناكل لا ةك سم قراج بارعاود لن ناكالامكس لاكوم قراج بارد نأ |
 هظافلا قاب ير ا مال فلا لث لجرلا اثم نلق هس باراك جس ىلا جلي
 نت لس بارع ىلا زج ناين كس بارعا لدار ل ىرصبب دوا ةمئاق لع

 هر

 تبنارعا(7) ءانب(ا) لوب نيتيفنيكب فيكسُم دتاتءد لانا تدشرلا

 -ج_هدحاو ةيفيكب فيكتم يهل ساع لاصتا ترش لش نالت

 الكرخ قتلا طا ديعاظقإ ليل سا شاه تريف لوفر فير قت كدلك
 اومدارم د يعم تاذ كب لش لعملاء مثلا دبعاظفلر كل ساس طاجوم لاو لع فيرى

 ارك دوجواباومدرفمشلاربعا ذبل سوم لادريءاج كاتم زج كاففل تتفو لا لس اجرك

 ارمود دوا ب فاضم لي انومج ىراج اكبر عاود هو بس لاج لاي تمالع لك فوم بكرم ليغ

 - هي ميلا ف اضم

 0 ابد ةسوم فاول نوب لفاو فير عت كلكم ىلا اعدطلا يك فلكل سيب 8

 | الا ندم كراج اكبارعاود نتي تمالع ىلاو فسم بكرم لع ساكت 3

 8 قس اج ايدركى راج بارعاوو سد تكا ناحلك لاس عم قبل ماله ارك سب باج

 ا

 ا
 ا

 | تس كطناخل# قفاضا بكرم سا هت قلاضا بكرم كج لئاسس نوم مكدلاديعاظفل دوا ليث
 ( ىئاج ضوغتل_ ل لصف زم )دفن هي درك راج باارخغاود سم أ

 كم 7(1)ر01)- نإ قرنج در ننل تأ هنوك ود رب بكرسم هسلوسق

 دهسدارم قت وم لاهي من(0) بولسا( ه) حت( «)روط(:-)

 يفمريف بكم (8)ديفم بكرم 01 لن لن لداك بكسر

 4 ثحب ىك ديفم بكرم >
 ه5 لا



 و لادم مامتتساب سم نس ركرظن عت قلتم سبا بكرمه و: ديف بلع

 لل وصضم زوري لعاب لني زيي ضلع اركري ز برضا اتكسر سل الشايب فير قت ما
 ل ركالاح انو لي انييطاوك ع سنه ركن ركن اكل وعقم لك بحب لكون لهب كس ورع

 -[سامايك راك اذ« ملت لا تسجد كذ# م قتلا دنسروادنم لش لكك,

 بلط كت ايلي رمت كدقاووكه او تح 31ج ك لاو بكت ار بج جهد ديفم بكرم

 دهسا الرول لب ماناك املا ِتْذِإ هدير ماَق بي_2_.اجوب مولع

 (00) واتسا بكرم (1-) الكب سكرم (7) ديفم بكرم (1) - ليث ماندج كس ديفم بكرم
 مالك( )لب( ه)ماجبلرع

 فال( 7) بطازن ( رس كت (0) لت (1) لو مانراييكس لئاقروا
 بط(” )دوا حماس( )- ل م انددكس حي اسروا

 ٌةَداكإلاَو ُظفّلل ناّرمأ ديف ٌعَمَتْجِإاَم فيرعت ىك مالك

 دِفْوُرُحْلا ٍضْعَب ىلع َلمَتُْمْلا ُتْرَصاَرُم فيرعت ىك ظفل
 01 رار كلاس حنوا)

 . 0 قرف نسم مالكروا هلمج

 درا ززروصقل يو عا( 9 )جا زلروصقم انما 00 - لت ليمتد لواشمامك

 -ةساتيرصقم بارك طاؤرككر ب نم: هقاذمل دوصقص دانس أ

 وي ميلر ذوومللي وب نووصقلا نايكي احمد فوكس ط انه لسعد : ىدوصقم ريغ دانسسا

 لابي مي هرب دير الثع_ومدوصقلا نايك م انهدت فوك طاظسس لت كسدانسا للا

 - لو داساود

 -لو بعود لع لت لاب هس قرف لقبر وا مالك

 كري دلا ئاتسالط بابل بحاصروا م شذ ذا راهمالع ل ب حاص بهدم العض |



 مم

 حد لكلا ةعجانم باج ماعلا

 يتسن للم ل وصتم ولكل بث مالكروالمب كيدز كس ناسك ةاحن بسهذم ارسسوؤد

 جسمك رواج سن مالك
 دانساو وتلك كل علمي ر واج طرش ى دوصقه تبسن ل مالك يد رن كاك ل للا

 -هتا يع جل المج ووو قووصق غيوم قروصقت

 يطق كنف لم لكلا + كميرقي كمان قا بحام
 00 ناسا ص بيوم ننس )
 سلمي ر والم رصق ( سوم هداقا(؟ )و جاتفن(1) نت سيطر شنهي كس مالك. لصاسحلا

 مالكروارلقب كت اع كى دتبم اي بس. قو« يمان لكبسم ذ كب حس مالك فص ضروا ودبل
 -ادرارق كيا

 اي قيل (0) نسلم اكدوا لهب (1) كلاب كرك ستر قلت اس_لمج
 ل ءازجا هتك لع لمب( 00 حج ءارقا تكسر ميت لب حاس برعم

 -  هيئاشناو هيربخ تسا مسقو درب هلمج سب 270
 -يحاشنارلعب ييرمتلمج و سيمو للعب

 ير لوا بلط داق ياكذم لصاعر و دئا قس ساو اس سوا لهب كبس ينر محو
 م انا ىلاعروا

 مالكا ٌقالر.ءاثنا© بل جربت © سو سير كلب ضاع 77 ١
 طف اع رف نا يدل رحل ْلرآلال زل َبْيدحَلَو َقيِدضعلا لبق نام
 - بلا وهف هَ رأت ْلَب مف مل ناو« ٌءَالاََُ
 َدْنع لِصاَح ْمُوَلوُدَمّنَوِءاَْنإلا ماسك نم بلا نفاع َقْمِهْحَّشاَر



 رعو

 | لج بماذركر كا[: صب ذلارددش ارش هم هَ فل دحيه
 (60 1 عموهلا عمه) ليصل ليإ
 نمل و لاحاج 1 نوللكو ناروا ع لوم لسع 3 لا :لاوس

 فلك روب نفت

 لوم فرق ووو (؛) لوم لت ووو (90) نوم محا كس لولو ورك (1) لؤي ليتر وص فش
 لني ( )فرت ما كيا( 00 لخرسدوروادن محايل (1) دلي بتر وص فروا

 لي كلمت كات جاي وكف نصم لب د ليك ب شررصوو لكي !ذهل فرت ارمووومب

 اخ

 مهلادتسر واهس انينرب قكدشم ماركس يهد قرورض انام كريب ديالي #ا 2
 انب محا لدا جس انيس يلا دنس ل رثكرلا 0س نب لكيلا رتسروا هس حال نربر تس لخربج قب

 ليلتك جس عي بوب با هيلا دندن وا جس نكس نيت فرتروا تال وطمما الكس
 راه وا ل لوبقتود هس لي تال ادجج نلا عس طاح لاا جس قرورض انوب اكميلا دمروا رسم

 -لث يلو دوودرم

 ساجده ماتم الكروا يلا دن ارسودروا اج ند نسم ما كيآ اقري زيت نون ما نطو (1)

 ٌماَق دير ليَ مق بجرتم لولاك اج نت يلامس من لا رمدددواو ب ما كيأ(0)

 سا هدييرلمب ٌبذاكوا ُقولَص لَ لاكي اَم (1) فيرعت ىك هيربخ هلمج
 َبكلاو قدصلا لمعحي ام - ايابكانيردا اياك اديك كس |
 <21 اينب تفص كن وفوو ماكرو مالكي ذل قرص لإ |

 رواد نت تع كل اص دوك اش لتويل ايكوم جدا كاش لوقت لاك جس مرت ا

 بذاك نا



 ومووصقلت اك لدقاد ى اسس لش هدييرجتلمب -عقاولا نع ةياكحلا هب دصقي ام(؟)

 لاخاوو لع لظقأرا _انركل قاوي_رؤ ل طفلا وكلا < لوم ووجوم تدبن كيا شن دامك

 #ءانا قرم سمدارااكل للا بزل رو قرص ره لتنال

 فيرتر وبا كيك د لضخ تا ممدداو لاوسوورب فيرتتر وبنت رج
 < ايل ورعس

 دكرابخاروااياضقماتنلا بلكلاو قدصلا لمتحي اه نثفيرتت كرت

 _ لامه يضيف عاقباعررط ساروا الا هلا ال بدم يق رص م نجل اش
 عامتجا مسج قبب ذك ش نت سيكل اش ىككي اق نا ررط كارول ادق ف ءامسسلا
 ؟ورجنو انتحت ءامسلا _ تباث نيضيقنلا

 ىلا رظعل ابوم ل6 اك ب زلو قرص بس ب تب ذلو قدص لامخادارم رام 3

 ءرقرف وتعد انشاد تيصوصخي_ وب تس ركرظأ علتق مالكلا تئيه سفن

 جه قك,ل 6 ااكذس« بلو قرص تصل

 دهس للا يدووركا ليل ناب تاب كيالي حس

 ك3 ل فيرتتكف رعب حلا يف دودحملا دخا لكل ب جك روح

 مال يلارق كحل دو دككادخا ليس ج 1م الرود ضروب ير خت ع فيبر خت ريض دارج ْ

 ا كس قادر ع فيرعلال قرصروا اي اا ظفلاكب ذلو قرص لم فرت شل < 3

 ا -ةوعش ل اطماسققاواكر شلع فيرتت كب ذكروا نوم للاطم

 رت ةقباطملا ريغربخو ةقباطملا ربخ لمتحي ام ربخلا كام تل ول فيرا
 فينصت رح كل ليصقلاب زم روو مان اك عا اييك 1 لش د رك اك ااه دو رح

 1 كيو بيلل رص



 ا

 توارمربر بج تنرعم كب ذك قسرا بزلو قدص كوب فوم يقيل حورعم

 وراو تالاوسيي رب روب فير قتلا لكوج لاعربم اك س1 ذال دود هس ىلا - لوم لاق

 - لا ركفيرتتي سة حلاة س٠«

 ا اهب قطنلا ىلع اهنومضم ققحت فقوتيالام(!)

 ْ -يطرش( )يفر ظ(اس) يلعذ(+)ديسسا1) بو سمت اي كيري

 ا
 ا
 ا

 مئاقديز هتيقوم ماء البي تس لع ءيلصا اج الجهد هيصسنأ هلضج

 -ايكأي دكر وكوادلا يف لهب كت بث_ل- تبل قلت“ رادلا ىف -رادلا ىفو رمع

 ا | رب لخر رادلا ىفريضتلتبل مكس اترك كالاو تبث (رادلا ىف )لنرع يبا

 - ضتنأدنف دز ريترو يفر ظالم ريل ف ةيسا يي باس
 كس لواذج ليسا لهجوم يلا دم ( كس لام متل اوس) + البي اكسال | هدئافأ

 كت ناك ءادتبم( ه) عروضرم (0) د عرب (0-) يلا موكك(0)يلا دنس (1)- لين ماني

 ا دهان
 | (02) رم(! )رشم (1)- ليث مان لس لست جس لوم ديسك رصد كريسسا لمجرد
 ْ دج رماني تاكت رب( )مك عارف ( 1ر0١ موك( )موك
 ا لون كرف ب موكيت لإن مان وارنجج قس ولا ءاج رود
 هاتر اهتم اق لعن يلا نسم اج

 ؤ 8 نب ةرييوب موك لع موكل لم لاس رابتا لح تغلترو بس ىالطصا قرف رف |:هدئانإ

 ْ ع
 ا -ديز ماف كوم لزج البب حس ل لسا :>|ل ب: هيدعف هلهج
 ْ بم اني نك فوك سجس تيا دم رددوا لن تكس للجسم دنس زج لبي اكيلعف لج

 ا - بج اتاماهكل مف
 إ مسا



 عم
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 نإ كج لك لك مساك ج- لإن مان تو كج قرود ىكريعف لج رواج لحما ىيك
 دهس لطف مان كر ئاكانبلا

 نوم لقنسا لامك جو لعايلارنس. كوبا لتكن. ا فسر دنس |

 خرايقعا ىلع اكد يل سا لع لعن شقا لا شا فرصتي يسب ردرض
 -< نرايتعا لاملكا بو لعل يم ف رتروا فرط كتف دوام نمزج. ا شاك

 هل سال نسم يلعف لعب كبي درعا قا لوم نمر نشك واو اعف ساروا قت

 دالي م قمم 112

 لف برضا الخد ب قبو كيس اشنا وميك.( مايكل اكغارسبب حا
 - اد ديك مر كيصختب اي فنصمادعلج_.ساشنا لعب مماق ا ديز للي عن انا

 مابك يؤتي تاؤتدارص نايا كريت لير لاذ فارما
 لقا ىنيالاميلوقلا جت لاكهاييا ذب قكاج لاب سر اتناوج سرح ىل ميش
 ليقع

 ديرعد يام ج ب دهإ وكيس ردك لدافكا باكترااكل تس لأ كدب ليا سري

 و بكرم اكل د هيت فيش
 وعرتسروريراجاي وى ف رظ ل داء اجاكس هور ظلمج :فيرعت ىك هيفرظ هلصسج |

 تبل تيك لالخترادلا ىف - ُلُجَر الا ىف ام هبوب لك يلادتس ىلاثم جوا
 وكل جر مكي اتركل كالا تسئ(رادلا ىسف) لبيب با ايلا رحكروكرادلا ىسف ليج

 ( هر بيل قخم )ساجد حفر ءانب كت ييلعاف

 دوه بكري ءازوطرشج سد هيطرشل مب :هيطوش هلصج
 فالتخا نسم هيطرش هلمج



 0 هل كاهل شاه شءازج مك ضحا دع

 هج متر يعج إب كس تارت نا ساننا كلايمد كاجو رش كح ضن ثروا
 و هريقو ى ايرمارا زج هاوق ليي فا لمجيب لع تسروص سالي رمت مب

 ةادا(6) هلضف () دنسم(؟) هيلا دنسم(١) لذ لام راج لييبا رعارلك |:هدئافإ

 يش ىلع ءىشب مكحلا رهدانسالا
 رواج انزع تاذ كيل لابس اتم ماشنيك ئشنب هيلع تمكحام هيما دسم

 - اوم ىت مسا شيب يا ذباح ركوب شيت اذ

 د لوتات لقاو راو ليطرشب ساند ع رف مشي كيس مك يلا دنس

 توم فصورشم غل ناد قكل واس انو كم ايي عيش ىلع هب ٌتمكحام دنس
 يلا دنع تروا جس اندم دنصدش هو كس فرت ف الخد كلوا يس اندم حا فضودوا جس

 فصرت عساتوع تاذش فتلك

 لوم ت لاو راوفدواوبب برعم يطرشباكرم عر وفم شيب نلوم ماركا مكح اك دنسم

 و ومر ضار اروا ىف كا عرراضم اير ادم قت زتومب لعبا

 .قككيس_ قفل ئاعروا_وم ىلا حس شن ذم ناوظرو ديك اح ناو ليطرشباكوم عر وفر موب عرد اضمك دوا

 قاغ

 < ماهر وكم ناكنا كسا نت قس ناكر ماكل كوي يلا رتسروا تسيب لير

 هلمجلا ينعم ميمتتل ركذُي مسا ىه ةلضفلا

 قوم رإ فام اي راج فتك الا ل سوم وص شيب ياك مكه اك هلسضف

 - ملقلاب ٌتبتك يمرر |

 . قلاع اح لوو بصتروا عري لا ذو ايانوملضفرواو رعاك طق

 اًديعس الا ٌديعس الا ٌدبحا ءاج اه لقسم لالا



  نيعلمجلا نيب و هلضفلا نيبوامهنيبو ةلمج ىئزج نيب ةطبار ةملك ىه ةاذالا
 وت لوم مسا يدك لاب -هّلس»م مماقيودعاو تلاع شيب تسرب لوم يدك سب كاكا

 ىو هلل ا ليبس ىف قفنا ام كل ام ريخ هجئرتم كرو ربعا نم هيت يلادتص “ا
 رم لكي ارعاي تاودا نان كيل ةعدبلا تيميو ةئسلا ىحي ىذلا مركا يجلشت

 ءادتبم ( وس ) لعاف بسن( 0) لعؤ (1) < نوم او ب زج رنج هيلا دنسسم رك

 كال( )ملاكم صقل اعفا(9) ملاك يعم فوج( )مساع فأي يهم فوج (0)
 -مااكش يل |

 مصتان لاف ربت( 70 ء ارتي( وس لعفأ معا (0) لأ !) هوب عتق وايك دسم ا
 ريتك نسال( ربت كل د يدم )رت فأي يعم فون( 0) | ا َ

 : يلصا ح ازجا سلم ا
 رن مااكربغو لجلي .ربت ءارتبم لص اجا هيصسا هلمج

 ١ لاعقادواصقتان لاصفا«لعاف بعانو لول خب لعاقو ل ياست _.ازجاك- هيدلعف هلمسج |
 تري ماايداقع | ا

 كتي لع للعلا دق” ايي كوريغو لع رورو ءادتبم ناجهب ىك هيدصا مازجا ا

 | كريت لص ل إد قكي اه ككاكلاعددا#لئانم ناجهب ىك هدئاز سئازسجا
 ا تيك ايك) رواها [ت يحرر اب ع ورا ظفل لدمج ودرامك يس سانا |

 داي -هس لاوو ملعمدنج كى ليي تاس سان 3[ باج هس ( حسمت |
 - لوم داج مالا سكن |

 -ج!«دعإ ل ءاحا في ئنشتسم |

 ا ضلك ناهي اانا نية ماجي د لس زج لخسلا رورجص راج ا

 ا | ركل( لك ) اقفل تاس قود اكس دج فروا اظفل سا وتوم ناك اك وب قلختي هساقل |

| 
 ا
 ا

 ا
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 و بسن يروا لرادرواكرب قاخ وول ع اج [لع باوج دورك اجرا يكل وع

 -ملقلاب ٌثبتك

 َ 1 لل
 يركن يت يلا دش وادنسم يركب يكد رواد نجس مناقل كرم ولحج ليذ ردم

 «انبر هللاؤ»

 دورجيديلافاضمريما#تفاضماقفلاسضلاب عرؤم بر ءادتم اقفل ملي عروفر مك فل
 اوكيه مسالم ركل سرت قب ءادتبم ركل سيلا فاضم غب فام الك

 «ديز ىلصإل
 د لعاقاك ااظقفل_سضل عر فرم دز مولحم تت, لخبر ركن دحاو غيم ىّلَص

 اوبر لعن بكل سس لع ةيالخ

 «لجر ىفدخإل
 لو قلتم ليجك ود كلج سا

 فرظرك تسيل فاضم تيس! فاهضم_ هيلا فاطم الروربريمتل_فاضم فل (1)

 حس قاختو لعقار, لعئرش لظني نش فالتخاربان سك ٌثباَني تيق_اوم قلطتتم
 داوم رري مسالم كلاس رف ب ا ءادتبم_ زخم دتماقفلاىشل غرم دقي

 خية رظ ل عافاك اقفل سضلا عروفرم لحجر فرظركل اجت اسكس يلا ف اضم فلخ(0) ا

 داوم ر ظلم ركل مس لع

 « ىتمركا ىتمركا نا ؤ

 وصنع يفك _.اقو نموت: تاب لخط ايران دحاودفيص فرس - مزاج طير شفت نإ

 ١ -طرشركوع يسرب يلف لبر كسي لوعشوا لاف سا ل يب لوعغم الكمون لمص |
 ْ هي لوعقمروا لق يا لخب لوف ب وصنمريم ل لع قطع فك او رذيبص ُتثَرَمك ا
 داو يرث فرم رك جود رش زجر يفطر كلاس ا

331005 



 سمس اا
 علا 4 هللا رفغتسا)»

 هي لوعفم ملا ظفل_لعا الكعرفرمزتت مريخ نئنل_اهضلب روفر ممولعم عررام ضف فتش ١
 داو# ساشا يلف لب رك بسس ب لوتخم لا نيرا لعزل قفل يوصنم

 4 ههجوالا كلاه ىتيش لك

 هيلا ف اضم تيس فاضم_ريلافاضم اقفال روج يش - فام اقفل مضل عر رم
 ا بوصة "و -ءايثتتا فزنا هزم سم القفل ىضل عروفرم كللاه _ءارتبمرللبسس |

 يلب سس شكل سيلا فاضم ىف !فاضميلافاضما لجورج رض فاض ظل |
 ب ,رخ سله زل خاتم ل لس ءارتم ا ومرخ لكس دع ْ

 «ةبجاو ةولصلا إذ ٌ

 دمر كل راقب اءادتم رب اقفلمضلاب فرب اَوءادتم اقفل مشل غرم ٌةرلَصلا

 اوي

 « ركب تيبلا ىفامإ»

 - لبو قكوم سمك وو قكلمب سا ا

 فرظركل مح دورجب خياداج ظفار ر درج ٍتييلا_داج ىفي -هلومترريق.ملاعريشيفنان)

 ركن بح قلتو لاف ن_ لفتح ب لعن طن ف لتخاانب كس تب هي تسيف ناطتم تم |

 اومبري مسالم كل تس مدقمر مث قي ءادتبم_رخ طءادتنم اقفل اس ضلي غرف مركب #-مدقتنرخ ا

 يلصق زج رك لحس لاق نيس فرط ل كاف لفل لسضلاب عروفرمركي ف رطظ تيا ف ميقات () ا

 تاور يفر ا

 «سردلا ١ ىف ريمع دهتجاإ» أ

 دوركراب -اظفلرس, ورب ودلا داي ىف عافاك اقفلدمضل عرمرم لش دقت ١
 تومي لعفرلعب ركل بسس قلتو لاف نب لخنب  دهتججااوب قلت فلاافرظر كلل |

 انس سس عسسل سلسل .-- 101010010000000 | 4_1 ولخدي نونمؤسلا) ْ
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 ربي اونا تايب روفر مولعم عرراضم خفي ولدي ءادتنم نذل ضل ع ؤرم ٌنونصؤمسلا
 حس لوخفنو لاق تير لخريف بو هنميف لوعفم ا .ر لوحفمةدججسلا لطف الك رفع

 -اههيرثيسا لمجلس رفيف فلعل
 « تحلفا دقف تدهتجا نا

 يمازج افسط شرك .يلعفرلمج ركل سس لعاز يس! راقب لن ديت امم ذا يطرش نا

 يلطف لمجلس لعاف ١لتر فب لن سح للف لوحي ل اعرف نكن و دق
 تاو يطور ش لحفل ركل حس اجو طش زج ركوب

 «فيصلا ىفرحلا دتشيإ»

 ٍيصلا_داج ىف_طاقتفل مضل عروفرمرحلا نفل ضل عروفرممولعم عرراضم ل ٌةَعشي
 هيل بج ركل ايس قلتو لع ني لقوم قئختؤفلافرظركل رورجب دراج اًظفلورسك دور
 تاومييرت

 © ناهيوا لجرلا مركي ناحتم الا ىف

 ل مركي_ك مّركي_لوه قلختؤغل_فرظركل روربراج -اقفلرسكلب رورجبناحتماا -داج ىف
 خت لعق نب لحن لاف بح نفتفلاضلابعروفرم لحجر تفل سضلابعروفرم لوب عرراهضم
 رت ورمي تفل مضل عروفرم لوم عرداضم لناس فطع فروا يلع فولط خمر يتسم
 ا ةييساديلط فوطتم_قوطخمرلوب يلعف لب ركل هس بماي ةييسا لن لع بحنان الكروم

 اوم يفو طعم رج ركل ييس_ نوط

 © لمفيلف جحل ادارا نم

 جسحح لا لطف اثر فرم رت دريل خور ادت امر زي رم زووم نسم
 ممذاجرما مالييعاج اف طرشرلوم يطع لج ركل بحسب لوعفمو لع خي! نزقفلب بوصنم

 لاق نيس لخخ لعن ذك عر فر عت ردرميولعمب بح انرما لحم انكي عاود خيص لع

 لمقر كل عسر ثوب اءادتمرفرك حس اج في ارش ءاذزج روم يبرم ا م اش يلعف لمجركل بس



 اوكي رتييمسا

 دطرش( ")جرا اءازج 00 )سرت تا رش 01) إن لوقت لضرب ك سام ثا
 _ قرف لالا

 ا
 دوا يرمتكاوب مولعميس_ سا-ههرش لاح كب ذكروا قدص_#فن ل شب لش . لج هو ياشنا

 هب :/اج اندحاو شل نييدض عراتجا ليي روب بيكو دعاقروا ليو رض كود كيا اثنا

 وم قرت واوم قس كرجج كيا الخ ؤ

 عراقنايي لت تسجد عفت لعلم كيل لك كيما اناروا رمت كهل الها لوك كاي ا

 -قيرنروا سايل بكين اتناوك ارش دما لشن .ايكروا اج لاني رض ا

 - لو سيمت تنكس يتركب تس لاهكق رف نيت اشنا دا ير |
 3 رنووصقل او تاك لش ىت عقاولا نع ةياكحلا هب دصقي الام لق

 اهب قطنلا ىلع اهنومضم ققحت فقرتيام [وول] |

 ليث سيم نلت لي مانام |
 لرضاح اًديز تبل بي هيصسا | ا

 -كيز برض له ب هيلعف |
 -لجر رادلا ىفآ يي هييفرظ ا

 لاونابإءاثنا - خلا برضا نوجر مآ تسآ مسق دسجرب ناو 5 ا
 تركب دقت ارك اناج هك لس ساي اشناوكياشن العب ”انرك ا يب وف تمت رد صعاك

 0 < لوم سئلتاؤوقاو ىلع لتس )
 -ج ايئيلاع ياناس كر قي يرانا ا
 ا
 ا
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 لترك ل حاج ايل فصتطوقتاس هس بذكر وا قدصوكل تاق هس لتس لك فصموج ا

 ملا داب اووصقنبمس_ ساشا لعب لجو مووج ومس لحي لدج لإ سوم لع زب لا ب ذك دص

 (-باتعدجإ#

 - ليث لسجل ياا
 - نأ دوا ادد لو سيمتفد كيياشنا دهس يوان ()
 -قالتخاردا لافتا ل سمر ليي اعنا ىونايميتك
 بتل ظوادنوقك .تماهظتسا ىنرما د ل سيمت لك يانا لهب اك شلاو يت
 دبراقملخ مذيد

 نلودوجوم ل يرش اج نيه تاهالع سد ىك ءاشنا

 ىخا ىللدوقع وجرت _ىنمت

  ىهتورما ضر عمسق و ءالن

 بناوج ما ناوخب بجعتوماهفتسا

 . بنادي _ىيوخ يءاشناماسقا هد

 ؟يياترق فير نش

 لعافلا نم لعفلا اهب بلطي هفيص وه جيفة“ وها
 مقا ت2 ام يكب لط ل تس بط الذ علل ذ كس لتجافيصوورما بطاخسملا
 #فقاولصلا

 لو لوقن لش لم قش الطصا
 د اقتلا(-) ضد امد()رم1(1) لإ جسد نه سرس م

 رنا بر هي عد لس كب لع ل دةولصلا ومسيقا ترم زي كمك/ ل دا ىلا

 كراع جس اتاي يكب لط لتس .خيبص سند سانتا قلع كب لط قواسم قواسم كدا
 ا اعد (1-) شالا( لرما(1)- ليو يمن لكلا لمع حرازطصا



 جراج اتا ذب رك لأي سات اذه حس بطاقناكبس 1 ييسا بل اطدك يصح جو

 < لاقتلا مك اكربارب كانو يكرم ات اكرم ايدول اي لأ لاذ حس لاعود ناتج بيرل

 -< امد انوكركاروا

 اقتلاروا نجا ب وكب ة يا ثن_< توم اطعتسا ل اك لكل ب قرف لع لاقل دورا

 هس بس خل اكورع شاري جس اتوماتن اكريارب ردنا كح

 -ةابايكب لل خل تس بطال دك لش اطيصدو فير تكد زنك هن
 -#هللااب كرشت ال جي

 -ك لوم ونش تكس لا
 لثاد شتات ىئانرمنكئاكدع ىئرتاس ىنلج يقر سس ندا

 لاو داق تكي دس رماعدنا كوك اك اجابك ير ظالم دنا ذهل بس طرت
 ىرورض ٌلوكانوم تجتا. ك تر دقاكذع فنيا 2 اجيك بس اففل ساه ماع بلا

 ص

 -ةساماك فلل تلى ()-لش لوم نينجا أ
 كر ركيروا ع قئاتدي رواج ىث رظننت الاففل ل ىااهك نظم ال سلك دين الثع

0-1 

 وه فيرتت: كش لد نكي م اكتب دصس ل اوكتسا باب :ماهفتسسا ©

 فاو بطاخاملكتب لي لم نين تكول مج لا ماهفتنسا -ىش نع هب مهفتسي مههبم مسا
 #للا ىلا ىراضنا نم تيجانرك موف: كتكوت اب مولعمان كس

 راس لس مس ازرع ىلاعت راب ل تك ر ابطا وك ا ف اج ايك اوس كس هجوب نابع رك

 -نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له سجب_لو راب تالاوع

 تشكل لاس قنا اهنت062اهتس(ا) دى سيسر كرنتسا 2



 ما

 ركع لوقتلا قوؤرياي ب لوقتلا ىو هوةناب لب احس لاعودهد ساب اج ايكل اوم
 -ىزاه ذه لوقعلا وري ركاروا قت نب ل وقعلا ىوذ

 تيل ب رسعتم وا نكمم بوبحم رما بلط وه فيرتت :ركوزر 1ث“ ىنصت©

 ىجي ا دغ تيل كن بجاو_لوسرلا انعطاو هللا انعطا انتيلاي ءرضاح اديز
 لعل هي ووركم وا بوبحم نكمهرما بلط وه فيرقت :راريما نك ىجرت ©
 / / كرم كلاذ دعب ثدحي هللا لعل_ مداق قيدصلا

 ضيرملا لعل ي_هوركملا عوقو نم رذحلا ره < [ىكقافغالا قكلت د
 ( كيلا ىح ويام ضعب كرات كلعلف) كل اه

 ماهفتساللو ( ركذتي هلعل) وحن ليلععلل لعل ليهسلا ىنر 5
 (ىنومشا)( ىكزي هلعل كيرديامو)

 هج نامت سوو كتسمصت الملا مك مارك ايخايي (كران كلعلف ل

 نمت يله يدلي تقيقت كيج نام اءرش ةداعدج رك ناتاقعي 0
 به لاكروا

 - ىسوم هلا ىلا علطا لعن

 نايم ريشام _اهق نلتمس نلالس نوكيا

 لي قرطبه ردات
 رولي وجب ايشااك جس ماع .ة يكب جاتوه ءايشا بوتان لاعتساكىثت : لوا قرض

 جاتو لش لولو دا وخيم أ

 بج لمترق ىع تانك كيج لوم لش تانك يروا تان ل امتسا كت يضل قرف
 < لوم لع تانكضاطتف لاهقسا كبل

 0 ا
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 كس ءارثو و لكوج رت يرقلمت لولوي تيرششا و تعب تب“ :رك نيد نال اج

 اوم نتماك تعب با- هل ومي اشنا لقب 2 سا نو 2 اب كس لاهتسا لي داهي اك للامم

 (ءارش اهنا ) كوم قتماك تبيرتشا حررطى ا لوبن تباين كت خو رفؤتن ( خلد انا س)

 وه .لاعمروا هوم عاشنا بج آل لئاج لوب توك تخورفوري رفات يركاك كروب

 ءاشنال”د وماني درهتووصتم لوك وم يرحل ليم اجه ب دعب نسج
 -اهيدزاو [ق ثري زولك لايق جرد صماك لعافم باب يءادت ءادن©

 رول دؤكءادتف لع ضل »و ءادنلا فرحلاب هلابقا بوطسلا وه فيرتآ

 ايكئيوتسروا اجار اهي وكل رواه اجاجاهكى د انموك فاو لس داك جايك بوت فركط لب

 حاج اهكءاونلاي ووضتنلس ا جاي اراكي كلا كس رصقم سوا جس اج اج ابكى دانسوك ناس اتاج

 - ةولّصلا مق ٌديز اي بقع
 # ليث لمحو كلاب اهالي دئ لبث حر الطصا

 قاب شل اخت لاعددوو ب راب ىدءادتول ركل اقزام ادن( 7) قشر ادن (1)

 لوقحل ىو ريغركار وا قت اع ب لوقحا كورال وقعا وري اكوم لوقحل كودو
 -ك ءام ىعلبا ضرااي ايار فر سدادنان مز ل غدي ن آر قك ا يبججىزائمادنآلجس

 و؟اىزاهمادنشروجس امرشانومرضاعاك اج ّلاج ىدادنوك قدام لن ءادنل_

 دلئىروض نوم ييساشنا لب اكءارنلاب روصقنن ايي حرم ساشنالمب ف قوانم لوي

 | - انك يثب زن ضرع ركل ف نا رد صم اكبر ضباب رع ضرع ©
 اهب لؤنتالا يي ام كتساوثرد كت ابكاتاسا زل تلج وفيت
 | ردقم( نا )دعب لس لع يباتجءاف-ج شرعي ناشف لمت ب لزنتالا ا رسيخ بيصتق

 ا ا رتل شع با وجدوا هس

 لم روا_<س رتل ما ريخ بيصتق رواج_ياقتا لمت ادب ىلزعنالا وتب بيك كلا



 ةباصاف لوزن كدم نوكيالا أل مج لاا زيل_<_:اهاناتوميي يساقنا ل مب فطعاكي رمش

 هاج كبك اك ليداتك ىنم
 - ةسابدم ريغ كس نتن ل بطاقبل تس جاجايال كس ديك اجلب ب مسق ©

 لقب متييرادج لرد اي لب لاكمي قلي هذ كس متاف رك يق لمج و فيرتت
 هتك

 كتلاؤ لردتف نك فير فانك ب تق تحك رسال تنتبه بجعت ٠١

 )ةيزملا رهاظ( فوصوم ةفص) لعاف لعف ماظعتسا وه فيرتأ_ج بجئوداءاكل
 كارد زب بير و ددان كما كد هب نسحا و « هنسحا اهلج (بص) (ةدايز ببسب

 . قبس كج عرك

 ع ع عقر نكت هان قفا تنادي مرتان بنس ب

3 

 - ل يق اشنامانقا ليي قرف قبس بمد ءاقناكب_ي

 جس منا وك ياشنادوايررمت مجلد ركن رواد ركبت كيساشن دواي ير ع ولعب لي ؤجيدنم

 ْ 34 رم تروا بيك رواد

 ا # هللااودبعا): ْ

 ا هي لوتفمروا لاق ذعب_ لشرب لوعفم نلتنلب بوصنم ”هلل ئقل_لعافب لعن اًرُدِمْعَأ 20(
 ا سانا لعب ركليسس أ 3

1 

ْ ْ 
 ا أ
 0 ا

 ا

 4انيش هباوك رشتال )»

 هب لك الكر فرمريما» - نوناف ذب موزجيمولعمر طاع ىف لخثا وك رشم 3

 تلك لوعفم اذنؤل تفل بوصنم كيش - كاوكر شتوي قلطتوغلافرظركليورجداج | ا



 سانا لمج ركل مح قالختروارر لوعفمروا لاف

 © ملسو هيلع هللا ىلصإل
 ىلصاوب قلختوفاف رظرورمبراج هيلع -لعاقاظتقل مضل عروفرم هللا طفل_لخت ىّلَص (:س)
 فطغ ف رتواو اميل ف وطخمع اشنا لعق لم رك يسب لوعفمروا لف نيا لن اص اك

 لماميلمي_قوطخمبووطخم ف وطخمركل يس لاف نبلغ عافاك اوعي جمر يمت ف لَم

 -ياشنايماعو لقبك

 4« بيرق ةعاسلا لعل
 سافل قفلاب بومن# ٌةعاسما رخخفارروا مسا بصان لفل بهم ف ورتزا فرت لع (-)

 تينماشتالمج ركل سرتمدا ماتيس لعل رثاك اقفل مشل ب عرفرم بيرق ملاك

 4 رصباو مهب عمسا إب

 فولخةيبجيعت .يساشنا يلعف مب لئاقاكل ا الكر ؤفمريضه هدئاز ب لن عييسأ(7)
 نوطعم_ىوطخمراجق زجر كل برطاو لخبر ع اوم عر فرم قسري خئرعبلا_فط اعواو يلع

 تقوطخ لقي كل بياع قولحم

5 
 ينج الاس لطفي لظلم كا الك رافرمريمو و مولعم فطر لف ونمآ(0)

 يم

 ا هلو
 . | كل حس قاف نيد« لأ ءاذفاكسسا الخرف سري او نون فذك مدرسا لن ا ونسي (1)
 تليتاشنا يلعف لج

 © نوتيزلاو نيتلاوإل

 فلوسك رورجب نوتيلا _هفط عواد هيلع ف وطعم فلوسك ا دوري نصل يسألاد( <) |

 | يجمل جسق داوم قلت فوذكل وسفر ليي نوح ولع نوح



 هم

 ياشنا رلعف ل مج ركل يس قلخترو» لعا نيب لحن لكاناك ا اذا
 «رضاح ًاديعس تيلإل

 ساقفل فلاب بوصنمد يعس رثأ عقار مالا بصاي لعفلاب بفم فورتتا فرح تيل (4)

 يم اقنا مج ركلسرثرواماذييسا تيدر مناك اقفل سضلا يعرف مرضاح ملاك

 © بابلا قد نم»

 لاف لتثب لوعفم برابلا وحجر تسري ولعم فر لف قدر تبم كرف نسم( 9)
 بيير يمسارلمج ركل را تيسر الكر فرم يلعقرلمج ركل ير لوعفشروا

 «[انعص لكاتالا)»

 تاق ار وفرم تناير جمر تسري افلا ىضلاٍعروفرم لخلكأذ لاري يانا ماهفتسا زم
 هك لوم قلختؤفل فرنك لاف اضم ف اضم ديلا ف اضم لكبر ورج يان فام عه

 مير ييلعفرله رطب قلختوا للف نيب: لف

 «اورسعتالو اورسيإلا

 اعنا يلعف لزب رلك ل اف لعن لع لك عروفرسريفلاو نوافذ موزكرما لف وهبي ا)

 واون وف ذك مو ركب عر اضم لخنإ ر ريع دم زلاج يبات سال فط#لفرقواو ريل ف وطحم

 - فوطخميئاشنا يطع ربك سس لاف ذي لس لاذ روم ريم
 «اجن تمص نم ))>

 ذا ل لظاذ المر فر عو هب رجم يملأ اسص -. هت عرش زم رم هلوصرم نع
 ةياطرش_ءازج رك لاذ نب لخخ لف هبرجمز تمرين هجن نر شرك لف

 اوبر يمسارلمب ككيس_رهق وب اادتبم كل كس اهتم لو مرض يطرب لعن لهب رك ءازج

 «نوحلفت مكلعل ])
 عرف راش خر وح ليفت ماك الجب وعنيف ل ضب يعم فورتزا فرت لعل



 م5

 رج طر ماا« درر لزم ركع لو لتظل ري - ناو تايثإب

 -يرفيسا

 4 هنع هلئا ىض 1

 رار ورب ها الروبي راج نعد لع افلام ضل عر فرعا طقلدمولعمونار لن يسير
 اوكي ,رخرعفروب الرس قلتو ا لع ذي_!لخل اك 'ىضر لوم قلخت وغلاف رظظ

 «ىنيدلمإل
 فاضمر يمل فام اظفل مضل عروفرم سيد -ادتمالح عروفرم لوصومما قى قت اسم

 وه ديسسا ليج رك ثو ادتنم_رمتركلااكف هضم افاهظم#ييلا

 © كلها نم سيل هنا حونايإل
 مظل ىلع حوف د لاف الكر وفرم ادا هيرمجم ترين وعدا رع مان مل ادن فري
 ه_لفأب رم قرف نلا_ءادت يدق لج ركل حسب لوفصروا لاف لخير لوعفما لحب ب وصنم

 هرممكب رورجم لها راج نهد. محا احب عرفوعرتنتريضوه - قب لف يسيل نا مسا لج بوصنم
 راج -اكراجاومرورجبرلطمح_ميلا فام ةيسا فاضم_يلا ف اضم الكرورجير متل _فاضم اظفل

 اق نيل لخترشاي لني ف فاتر ب انيك ئادك اي ناك وج لت قنتمكفرظرلر ورب
 مسا ةييسا نلا_اكن اوربت رمغروا محا نسا سلا ل اومرمت لج برك قلتو

 ؤ ومي افا يي ادن يدصفركك ىوانمارت قدانم_ءارنلاي ووصقن كل بيسر مو

 © تاتقةنجلا لخديال)

 تاذق لوعفم نفل نتف اب ب وصنمدي يرو لخئظزذل ىضلا ب عروفرم لخ دي يف ان نسال (10)

 يرش لعق لمج كلير لوعفمرو ا لعاف لعشر عاف سعغلا عر رم
 « ةجاح نم مكلا لهل

 ؤ هك كتياع قلت ةئتم فر ظروربراج دور ظريوسك دهم هسه له 0
 ا



 هع

 ٍقجاح هدئاز نسم - مدقعربترك يحس قلت واركل يجس لعاف نبا لعاف ما خيصتمب ا
 اوه يمسا لهل عسر خ طم ادتبمروا مدقعر خزف سه ادت لك[ راف تفل د ورحب

 © اليبس لوسرلا عم تذختا ىنتيلايإ)
 لبر لخن لعاف الكروم برج زفتي و عدلا وعدا ماتم مكن ادتفرت ا(
 ريت -ياقو نوفر حفار ما بص ان لعفلاي بهم فورتنا فرخ اان يلف لج

 أ هرم ورب ل وسر سلا_فاضم رقاب بوصتنوم لعب لخاتم ذخختا- ما الكبس وصنع
 ذب ا لضنملاع لوعفم تول تغلب بوصنخٌايبمس_ لوا لوحفشيلاف اضم فاضضم_ريلا فام

 رت اهنا يلعف ل مج ىوانهادن الكب وصنمى د انمركل يخت سكس ولوعفم ل وفود

 «بغرلف كبر ىلااط
 | رورجركل يلا فاصمفاضم_.يلا ف اضم الكرورجي يمال د فاضضمورسكأ بر ورجب ب رداج ىلا

 16 عرف تما ربجم ترين بح را تاس بخ راف بح قلختوفاا فر كلور برج
 ْ #ياشنا يدعف لهب ركل قلختزوا لع لخبر طز

 أ « رسخ ىفل ناسنالا نا رصعلاو 9
 ا مسقا ف وزحل خلت دعم فرظرورجب اج -انذاورسكأاب رورجب رصعلا هداج سوا و(17)

 ا ل لع اذكر فم اناره تسي فل اسضلا وفرع لنج ا#سلا جتا متت اس

 د #يمقراقنارلهب ركل يس قلختروا لعاف نبا

 امر

ًِ 
 ا

 ا--مسافل فلاب بوصنمناسنالا _ رمت فار مسا الا بصان نلف, هيهمفورتزا فرقنا

 تالا تب قت ”رقهتمفرظرور جراج _.اًهتفلورمكلايرورجب وسخ _داج ىف ديك

 1 اس يل

 ا
 | مركقاةعئكائامةسنبوم لانك ترب لك ته ديفم ريغ بكرمأ

 ا 5 لاو قريفم يف بكرم.« مولعم_بلط كتإب اكتمل |



 هصصودرداوج فرط كم اود تدي ما كيال عمد ىفاضا بكرم مسقالغب
 فاض سرسودروا فاضمولء زب لكي كس لاهي مالغ جي ساجانا. ماقم مماته نيب تلمح
 جس تيمور شيك ميلاف اضمروا لذ كيلا

 اوه بكرم دجتاسكس لئاع دكبسج اندم نع: لبيك احا بار أل

 تروح لقانع ذب برتقال

 فرت لم ارسو داك جب. اجايكل ياك ومس وديك هد ىشانب بكره مساقا رسسؤ د

 - لو ليم كاني بكرمروادوم نم فطع
 كسالي اك ارسطو دعا لي لصاوبرَشَع دكا بت ددحلا نم بكرم
 طب نملك فرقاك جسانو؟ قتل ىلا لاف زج دن سو فرب قب زج لاو
 سا ةلرجلا لت ئروا جس لوم قئؤكوووم 0 لالا زج جك طياضددابس

 هس تاكرملا فاك سا ةقفروا هس لصالا قد اشمك كل

 رم خ [بارعاكي مج جساجاج آل علك سو رخ ؟اك كبس نوم قتل سا لواء اجدد
 ته اتعقراج

2 
 -<ايدرك فر قلل وا ءزج كك ىلاتم جاكم ررط اج قي درك تفر قكل قا

 هج كرش عز رشع دحا لابس
 حس [حمداظفال جب -اهتنادسلا لع لمار لكويل جساتوم برعم لواء اج اكر شع انا لسا

 اجل لولدواهجساندم بررحم فوم فاضم رشح بج اكس .طياض كلا كتر واجب اشم كس

 هلم بر مركب فام لاذ باشمكس رتب نانثلاو نانلا حرر ىلا -

 بكوب 22 قاوكموقء بر حك شكو ورامي ناو كس لطافدرعما ل:هدئافل

 رشع ىداح هبت _نوكسرب قبلوا تجود لاي صدك حرا ع إ



 - يلو “للعلا دق” دع اسال فيز

 هبت فورظلا نم بكرم 7

 الابخ هوغبي دسم حاببصص هنع نيشاولا فرصيال نم

 لمن الق انج قدزو كذوم لس لا !ًءاسوأسلبص لش لا

 ىأ تيبل اتيب هلصا ) تيب تيب ىراب ٌنالف بت لاوحالا نم بسكرسم 5:

 -بيذلاروزش رش نيق رفتم ىا لوخا لوخااوطقاست اقصالم

 -< ا:ابابكى اوك تثأ_ني لوم ستكج ىماكاروا لئاس» اذ
 مكملع لب لاسم قوتك (ردقلا دعب تك( 7) عوقلا ليتك 10 لؤ سيمت كدتكلا
 -, لت ك يرغبج كان ع
 2ك فتم اارمداكل ثا ةابايك ياكل وما ورك :ىجزم بكرم مسقارسيت
 فرص عن يسكر 100 لوصص بكرم (1) لإ ل يم ىكتا_وم ده ندم وك نتم

 رواوعدن نم رت ا رسوداكل نت. اهايكل ياك وما ودل :ىتوص بكر ص (1

 ماج ل سد قم لوفود ككل لاك سي متاكل اي بسبب: جب قنا لق
 جس توما هورك يس ليل ىلا لاعدوا يك ؟شبلكطسورخ 1ك ئارك كل ىلا لوا
 رم امك ب انكر تيثح يشع كلن ج ىلاوء كس كذا فوم كرد

 لق ب فز جرا ابك اكرم دركي فرص قنص بسكرسم
  كبلعب كيوب ب رحم
 تيار «كبلعب ىن ءاج يلا فام ىلاطروا ف اضم لوا لش برع. زج وذو ضتبادنع
 أ قاضم ىلاطروافاضم برجل واني ررعم ل وفود ضب رثقروا كيلعبي تررم «كبلعب

 ما فرصتي يلا

 رب للا س تيلعيف لا كبلعس تي نمور رك قف لداء كلا رثكروا /

 ا :



4. 

 علا حس تيبس انمى اجب فرصتي برعم ىلاغو زج روا برك ىدعسم يد نول

 تبا كيا (1)- لو نتن سلخ

 - ةيالانهدرب قحا نهتلوعبو ب ىلا لوسي لوب لوب ترب ش(0)
 دانت اتركي لثتب كاوو-اهقاتمب ب لاب جس ماناكداشداي سرها كيك ل (-)

 -ملاع لجر بوي لاو تفمز وصوم د ىفيصوت بكرص مسقاهتوج

 نويكراصتأ ع نمت ف رصف فلوم لد ل مانقا عراب بج لزم ب لاوس ا |

 ْ ديك
 - ايكو قون رمح # فاوم نادال
 كمل, جركاسي مكساج ايكيا كردما دمك سدى برم م |

 كف رصننريع ةقوم ملعرلا د سي اكدم موو توم ضرك نوبت اكرمكم قي نوع ( )|

 ىنرز كد كلر لنج لود رع عكا محل تيب  كبلعب بي_كووبارعا |

 تيب ىراج تنا  ءاسم و ًاحاسص لرد( رين لوعفمالبوصنم) ءاسم و حابص

 ( لاح اظفلاقم اب بوصنم ) نيف صالاته ىا تيب

 نايمردكس لوا لوفود كس لا -اكوه هش لاخ حس لاعود بكل سب :رسصخت هسجو

 كو دصقتان حسبنا ومس اتتسبف_ لال انس لاعددر# ةومركا_شئأي كرم تسب |
 ده مبسم سقس تتسلل |
 ام لاقت كيم لاصفناا ملا حس لاعو درج قوم دقق ان تسي ركروا ا

 -لو تك فرص

 -<-ايكايدانب ماناكريشروب ياس ماش كل باردا بكس يروا لح

 ا

 أ

 هيا كأ
 م يطلع (0)يولجب لاصفنا ا



 -_قونعم اياكوم ىف اصتتا- لبيتملا خس لاصودرجب توم لاصتت ارك

 < لاضا بكرم( )يقوم تفل امقاركأ
 اكرم سحلب لئاعو لومتشسس شدد نلا ردك د ان تس لاح ودرج ذقومج قونحم لاصق اركدوا

 - ص بكرم( 00ج نيتك لق

 لهب ش( 9)ةاكك نادك
 _ شي اكرم توص زج ارسود- لا غحس لاعودرجج زليتن

 ده لوصبلرس(9) يقوم توصرلا
 - ل اكرم نمو 0" لس فرو جارمود# لئلا خس لاعودرمب قهمت توصركأر وا

 هل فرم بكم ( )ياش نا

 فو رظلا نم بكر اي ددعلا نم بكرعاي د سل اخ حس لاح نقر قوم نحرك
 لاوخالا نم بكرم

 تدرعلا نبك (4)

 فو رظلا نبك (9)

 بوم لاوحالا ناسيك )1١(

 ايكو كر شعدحا هيت قرم شل شري آدم لن 12
 (روزشىرش)

 نين سيم ردت كى اوم وم كل كس لوا ىلا ع للك هرب ىلا بار جت
 بكرم( سالو بكرم حدك مروا دلو موج ىريك بكرم (”)  لئر ذل وج ىف بكرم ()

 توك بك مستعمل ديمروا لدي دب

 0 بار دشنآب هلمج ءْرَج هضيمض ديم ريغ بكرم هكشا دس
 | لانك هلع دول سان ءزج كلمت شيب كل سا لانج لقب بكرساكوج ديمي
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 هس بادجاكردقم لاو لاهي دوا هسا آس وضرر ايرلكا باف

 0 ا هش

 اد باوج ذفنسم_نإإ

 لات اسكس جسر سودرواجسس نب ور قلم زجاكدل ني انج ليام ارب بج هلأ
 تهاقرلمل

 متدحار رتشيب و دشابت هملك ود زا رتمك هلمج جيه هتنادسب عكا
 02ج ايان باج اردق لاوس تال تءدابع ا خلا تيت

 ناكج_ىرورضانوماكدتسرواريلادنم تنل هد 1_2 لت لرش تاب 77

 جس مالكروا لص دوجوب كذلك ليات ككيووك برضا

 نولووواوثيجس ىرورض نوماك وطرب مادا حس /ليادج شتي لمت لوك
 رج ردقم كليا لش لا ب رضا هوب رد قم ليا مئاق ديز تلوم لع سفلي

 دج بطاقرب
 حاج ايكغل_ كس ذ_امهيبلا لاب ىفوم ليس روصو لك كى ا ىفو متت ريت 2 ا

 دج رتمتما) بط ريع برضا كبيس |
 د لاياح لوك لج إو تلح وم دلا ز س تارلكو كل كس دمتي نو رف سفنصم

 : مالك اك تاقلختمسميلادنصروا رس فالتخا ل تاي اك ةاحنكج سب لسع مك ا

 مالسكلا + كريو كفرت كراك: سلس ب حاص_سايهس لظدت ْ
 هك لؤفرحتوو لري بج كج هدعاقردا ال رعت ونورا تبع 2 بكر ملا وه |

 كيو زنك لص بحاصركاوب مولتن لا واج اترك د هدئاف اكرعحوو لع اج 1 ايمرد

 اًديز ٌتبرض الثم_ سف اهتق ع مالت اقتلوا تاقئعتما ذهل ش سولو جس دنب مالك
 تراب كيفك ب حاصروا جرد اف تس مالكي امئاق اديز < تبرض ايتفمالكل م اًمئاق

 159000 / ٍإ



. . 

 هتددا سال ليتل كاكرمح لوك ع فيرت ويك شوكت اقتل نوم مولعمير رمال سس

 -ه< لاكدِق للعفو

 < نيرمتلا >
 دا لمت لريفمر يق بكرم لش لولاثعنلا

 توم َرَضَح_ةمالغ نما ٌلوسر هللا ُباَتك- هير َرَشَع هك هللا ٌلْوُسَر

 ىلريلم رش كادوس ٌةارما -ناضمر ٌموَص_ةرشعاتلا هيَ ركب_دحا ابا_ىيتع
 ٌكور_ةرشع اعنلاكبلعب -ٌلجرلا اذه  رشع ةعست هي َررمع_ اذه مالغ

 -مكيدليا ىوفار- ميحر

 فرح و لعفو مس دشابرابسب هلمج تامنت ىوج هتنادسب 5

 ه<اتدقي طاذ ملام لغ ترا نسم" ندرك زجيمت ركيد كيبار
 -ه 1لئارومادنج شئ علاطما كيس قرورش لكس مكب لاط لإ
 ق_فنصم منج اكره لصاع تبر كس تاءالع كل مهايبرواهكذايقا لب لضخ سا0)

 يرو س لضإا
 لدم لماع سد كيبطومادقاكس ركزوا فرح نابي كل مثيب كور كوارع ()
 كوب مولعم سس رك إن وك نك لك ث فوم رو ركن يب دوا رك ولحموك نوم رك (ا-)

 م61 لاق دك قار واجس برم وك سدس ىو ا برع تانك( 6)

 -هسدلراي ب فا مانقا كس قبل قرورش لك لاا لئادجادج لكاب
 -ه مايهيبضايه غرر ب فوك بار ()
 نب ماكنت لت تاعفر كر واس لديك جس رك رك مولع بارع ايو (9)

 دلني بوقت ارورجبروا تايوصنختاعفرم كج قردرض كل كس اللا
 هس قرورط ركوايوك الوم روذ لما وك ازق ليك ا # ركز ايتن لع لومتسر وا ل ع(



 ءايطدل_ 1 عذب لاك تءابعإ ع حيضوت دييزم ىك هعلاطسم روس د
 د تاركرم لش( )تاور لش )١ ين كر الات ولي ايدول ماركا

 2 كس ورب رب اكس ركل يس قيال ا مكب اوك ت دارفم تادزسفسم لس (1)
 -< لاجل تمالع كف ظايهس ليس مايك يسم

 سيرك لح وك تالاوس ناوتوه مساركإ

 < موزة ذر عسرلا ورك هس فحم ()
 بفنوماي رك (0)

 ود ماقم ماك ب يس ليأ ا بهسود اك لبع_ فرصتي كأ_ فرصتي اي فمن (:-)

 لا اج ابيب

 رك ايكب درعا رواج مول س لع لوعة لوس لج بعمرك اي يد برم( 6)
 رواج متو هعس لن تابوصتم قليب بوصنح_ ب متل لع تاعفزم جس ذم
 هلا 1 تسبوا ضو رةلعسدو هرجيرلا

 | قال ضارافلا غاية ريكا جس ماس لع مادقا دس نكت ريغ مساج قدا
 هاش

 كح لوم تالاوسىل زرجيد لش داب هس لج ئوم لعاب لاعب نول اع( 0)
 سيرك لحووك تالاوس ناوتوه لعفركا . ؤ

 لوعفم لي ىرعش جس انو تس لع قدعتمري ىرعتم اي جس دال« لوجج اي جس مولعم لش ()

 -لوعشم#إي لوعفشورباي بس
 اع( اس) ساكس لش مادقا راج كس عرراضم لخبر حلا نتايج برن (0)

 هايل ثلا ا

 نيرك لخ لاوس هيوت ىىه فرح ركا 0
 2 ل هلي اهدافاتسا-م“ مال ةاجس لايتم ملل راع لاامريغرما منوة جل 9 لاعرلا ا الار ايج لئاعيمك |



 -لب ركاب بوقوكن اءايظظروا اركب برزخ ىلا

 تةاسبترسب لس

 دلير يرط اتاك

 لج يرفرلا ماتا لهب يبيرغلمب مال ة هب ديف بكراك يغمر يف يريفم بكم ()
 انوا سمن و قءاشنارب + مثول جي ائاددا جس موس شن لوما
 -جايكل ومتماك ارواجايكت فس فيص ولج لمت بهرلكا لمجر هاي جلب زيي سمح
 هس ناوكف اضم ةاج_قاضا بكرمرلا الخج_ انك س شن مادقا جراي لج ديسريخرلا()
 سلاح تفصرب جد ناو رفصروا نوف وصوم ليج سس "وأ بكم رك نالميلا ف اضمروأ

 جس لاو لاب تتفاوم لسروما تكرم .قلمتم لامي

 هج الفت رايعروا صان حلاطماكاةناجا سلس لاروع نإ لكل دك,
 حل ليس ا لبق علت اكن ذب لب رواوك هش لوكات تسرو تر ايعروط ٌناقاج لا

 < فوات قش اركتتقفشروا تياعر لش حلاطم اكو اساس ايايد لا

 تالاوسسس ءابلطف لأي يل سا لكشمايدقي مكب الرج نر كت الاوس مانت نامل

 سس بس يوك ق4 لال نردد تبارك سس بس لاوس ليا كياذا م لاب

 ادخ درع ل ادرم تنم نكي يو رورش اثير نياكتسالاوم لاء ايظروا_ككس وب تالاوم

 ساشا كس صال قكيارجار» لير لطم ئاسا نددت يلا ديو دج |
 -ةساجايلراوايوكل اعلا رق رش كل ئاع كلم موا

 و فرصوروو ل #رقحا_ ىلاعتاطلا ءاشنلا_-اهرمب لصاح هداف دايز سس عل ون لش تنورمتك ب

 جاه داير كلل
 < هنومن كيااك ينارك ءارجا روا متنس هعل اطمج

 ركركذ كح دوضر وطب للاثم ليا ناد بايد لكل كب دبر ط ل اركءارجا دوا علا طم لس هدب

 -ةساجدم لاس كي الات لوما د



 ا - لا ركرارجاكتراور فمك بس |

 إ «؟هقيرطاك سناره ءارجأ سك تابكرمج

 ْ -_ لال لوحكرتتاف تروسروا لبس ل دي ل ارق: ةاتسا

 ا هس ىف لوكس ليا تدوس: هركاش

 ْ دلير ت املك غب ا نيش يرشد تع لك :ةاتسا

 0 -نْيلْلا »تر (موللإمُدْمَحْلا()- زي تانك هركش

 أ ص( مال#فلا(١) ليث كك هديرلكالاعجس ايكرانكياوك رمل الشع طلق بادجي ةاستسا

 ْ جن ةما فلا :دركاش-

 ) وج كل لوعبريبقت كر اتركوا لاب ى: ةاتسا

 -ايكس يفرط ن/ذاريملارر ركب :هركش
 ا بكرماي در سرملا : ذاتسا

 ا دهس بكرت س لولكر كج بكرم :ركش
 ا تس مايقا هك ديفم بكرم ولت رك وسار نوم لا رقت كف رتل يش بكرم: ناسستسا

 ا تس متاروا لأي نوماوو ريفم بكراك وك حس مادقا ك ديفمر ين تروا أني

 لكلب فرت ش لولو جس انوه بكرم حس لوم اوو فرصرينمريف بكرسروا د انو بكرم |
 - سكرات ْ

 وك داي بقة ل مانقا بارع لكلا الكاك تاب ين ةاسنسا ا
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 بكم ايه درفشمل ءاتب با-<س 0 اسس ءرجا ككتاب لسا: ةاتسا ْ

 هس ككروا هدر": ركاش ا

 ده متكاناوكييدوا ليث لم وهل ين ذادسا ا
/ 

 ظ
| 
 ا
 ) ظ
 ا



 بم 21110“ :ةركاش

 -_- مسي كا وب مولع يك وكيس 1: ةاتسا

 -_اهلوكي توك وتمالع نلا_ كت ا ترمب : اقع أ

 هرلكي سسفرعم: ةاتسا

 به قرتم : هركاش

 هس مز يظر عم ةاقسا

 -ه اذ ريدكاوب مولع سيكو كي 1 :دركاش

 دس لائثوجومتماع لوك شيتا لب لا: هزكاش

 حايك لع حرب تدع او( رم: ذاقسا
 -<جصاو:دركاش

 كاي كس بررخم: ةاتسا

 ته ينجم ( مح )رواق مال فلا :هزكاش

 او مولتم سيك و كي[: ةادسا

 قكفورتم اقروا فرتمالفلا_جدإي طئاضل_كس مامتقا كس قو برش: هركاش

 ا ريغ مادو لات ل سلا قي اك جيس ل للا برعم( رمحالروا .- ل تس وم لشألا ققيوا

 00 ده لاح ش نوما نكت
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 ب ذم ل صالا قئروافرتكس مال فلا_لئكردايو/طباض لا بوقت«: ةاحسا

 باوجاك لولاوس لس بآ تس فوم برعم( اخ ) ناي كم 6 ت تالوسديزع

 -جسهدئاف ئاكي آل ش لاهل باني د

 دهس مازولا« برخنروا جس لوك برعم ()
 داو راض لادا ماك عسل ليم لسة نب م10
 وِ م6 و لع نومق

 -ِ مانو اك بساراروا جايك ارا( :-)

 جايك ارعا لام( )بيكي ارعا لكي”)

 هس متاتولاكبرحمروا جس لاك ب رحم ةانسا

 ياله لا برنمج اء بكت جدك 48 ارم وداكب رحم: هركاش

 -ه بكم تاس لااع

 < مولع نومقلوسلو نك م1: ةاقسأ

 نلوم كباارعاو ص لوس: هركاش
 لت سيت لوم كنك مع ارواد نين يمس وق كب ارحب رطل اقم ك يس[ ذات

 ونوع وم نيكس مس ل يعوخروابس نايباكم قا كبس ارما ل ياكروا أ يلب

 نام ا(رمأ )كه يبا با-هسابدوب مولع سكوات ا ساق في: هركاش |
 < قفرعترغ مليك
 <بايكبنارعا ةاتسا

 -جس قفل لاب عروؤسيرواجس تفل راب بارعا بارع كا :دزئئاش

 دهسايكبارعا بودواعس مى تاع": ةاتسا



 جس ءارشم :دزكاش

 -هايكبارعا لكن ةاتسا

 هل فتى رخ 1اكبرخمير لكك جس لاد لدم: رك

 < ايكل اهلك بارعا ا شرم: ةادسا
 بجي قوتخم ل اع: هركاش

 جنات اهلك نك ونعمل اع: ةاننسا

 عرذفرم رراشم ل ث(ام) ( ب فاتخا لي سا) ءارتم(1) لك دد:هركاش

 ه4 م تل اع: ةاتساا

 ىوعمروا ىتفلم_ يمد للام: ركش

 سي م ىلع لحس
 لذي ينهركاش

 - ا ذياترواي قلك ا : ةاحسا

 . - هكودايعس لاك رلجروار تك: ركش
 رك دركرورشانرلواي ماعلا دق يرش اروادلركداي .راعشا هلام م متل ناسستسا

 دهس رثا/هدايذواو ذي تداسايك
 كودك يفوكيس آفا ءاش حلا لطول نم لك جس اينرك نايس لع شرما :هركاش

 - لم 11011010 سو ناقتا كا لح : ةاقسا

 ملا سس( 9 لماع لاهفا 0 لماع فورت )هي كمت : دوا
 ا نإ كلاس: ةاقسا



 - نيو رايت دركش |
 دقي طاكذ ارك ارجج اكس تادرفم اهني

 دلامح قي طاف اركءارجتا كس تابكرع با

 «هقيرطاك ىئارك ءارجا يك ديفمرببغ تابكرم>

 كي دقير اكل اوبس ىتي نيملعلا بر هللدمحلا تي آييذس مسلط
 بكرا < درفم نيت بر: ةادسا

 دهس بكم :ةزكاش
 هس بكرم الادب مرلعمسيك كي 1: ةاتسا

 هاي ركل يس سولو نيت ب راكوك : رئاش

 ظ - لإ سيمت تكب كرم: ناقسا

 نلوم ريتا و للإرو جايك سل تيت رشم و: درككش
 . 6 بك ةأاتسا

( 
0 
 ا
/ 

 -ديفمري بكم :دزكاش

 جس ماك نو كل بكرم: نادسسا

 قاض بكرم :هركش

 ده قاض بكرم كاوب موطني كب[: ةاتسا

 < ناجي طياضاكت الع سيلا ف اضم #ف اضم لاي : درك

 هس اتوب زج اكتخ ايس اتعلمت ديفمر يش بكرم : ناحسا

 جاتا عن ادءزج اكلت: دركاش ا

 3 | دوم حت اوايك اضا بكر عير الج انرم علو زج اكدت برك 1: هسا ١



 طولا بكرم لب نب بكرم انكر حرم فوسوم : ذات

 ص بكرماي جساتد# ماتبسكرم لاب كرم : ةاقسا

 -_ ضلي بكرع::زكاش

 دهام قرفايك ئرمج قيس لعتات بكرعروا ماج بكرم: نادسا

 < توم ل ضتن بكسر وندم ليئؤتماك ( سيئر ب) مكر ماج بكرم :ركاش
 تجاهك ارعااك يك ل بكس ا: ذاتسا

 هدر نس بكي: دركاش

 - هس دددركي بكا وب مولعميسك وي[: ةاتسا

 بهي لقاو هراج مالري لنا: راش

 إي ل ايكركر ورمي ر اج: دادس
 فرت: هزكاش

 فورط ا يك ث تس ومءاسا ولف ور لكالاع- ل جر كف رظك اس فتي : ذاتسا

 -ليراشكاك

 لو تكف رظازاه كبك كر درجبراب نيل تسرد تاباكب 1م زؤاتسا:هركاش

 دل يمت لنك فرط: ةاقسسا

 رتتم فرط ( 0 )وفل فرلظ(1) جس يمد: هرككش
 < فرظ وأي: ةاقسا

 #رقيتتم فرم: ركاش

 | < قرفايك م بيك كرقتتمفرظرواوغلا فرط: ةادسا |



 تاو ضي اووكب لع بيك وغلا فر ظل < دوج ومدي اضيب لجن لماعلا دق: ةركاش

 جس قر يلا دنسم لمع بيك تورك يت سدس قلت !رقتم 'فرظروا دمة نريلا دسم

 رص

 - < ا وايكل اهي ةلدسا
 هس اور هركاش

 ل سيلا ي/قلعتناك ا: ذاتسا

 ليي 2 لافت لحفر ف قلت نافل وا( تببه ) لين لاول لختلخت يجر عب حركش
 - نيملعلا بر هلل (ٌتِاكي تب )دمحلا قومي تايتيزقأب ا

 وركب رش: ةاتسا

 جس الاوغل اياك وفاه ماقوج شلااياهيل كسدشلا لو تاج ليتم اق: كاش

 -ليركب يك كلم با: ةاقسا

 اظفلو سك ورحب هللا)اظفلراج فرح( مال ) ءادتم اقفل مضل عرؤؤرم (دمحللا): دركاش

 يلا فاما ايلا د ورجبمنيملاعلا) فاضم فلور سكب رورجب ( بر) ف وصوم

 ومر وربك اح تفص فيا فوصرم_ىك هللا ظفاج تفرك سيلا ف اضم خيي! فاضم
 تباثإب تبثريروا_ك- تداثإ تبث < قلت قدتم فر ظركل يس ورجب ةييساراع-اكداج

 اهيرفاقت يسلم لرش ىقياءادتبم_كءارتبم دمحلا جر شرلوو لم ربشي لج

 اوه اثنان روا

 دهم ا:دركاش
 هقيرطاك منارك ءارجا مك ديفم تابكرم

 ءارجااك هبربخ هيلعف هلمج
 اليلخ ميهاربا هلئاذختا أ



 تيك اي < درغبي: ذاقسا

 بلم :هركاش

 -ج م6)/كبكرع: ةادسا

 جس ديفم يع :هزكاش

 هس مولر بكرم: ةاتسا

 - لاجل اكتم الع لوكس لش تادالع ىءاشنا لوك يرجت مج :هرئاش

 ع مك رجل مج: ذاتسا

 ده لزج لب لش هيلصامازج الكيك يلعف لب: ركاش

 د لوب ايلول ج قرسو دوا زج ليم كريلحت لب: ذاقسسا
 ا 1 1-4

 1 ليتك ا

 تهت اوكا روا جيس ناوكل حبل اني ل لمت لسا: نادسا

 بس لاف بيلادستلا ظفلروا هس لوا هس دتم حن :هركاش

 -لؤ دوم عناوايك اًليلخ ميه ربا: ذاقسا

 ل ب لوعفمل وود: دوك

 هس نول لادتصروا رص لي نا : ةاقسا

 2و4 لايلاو يلادتصروارنم يلو لضف لك فمي :دركاش

 #وهرصاتو اعرقلا__ ليم رف تنكري مد ل ع رك لاطم ب آب نب: ةاقسسا

 000 ليرة تال لك حك رهف ششكيدبلا
1 

 أ _ يركب اكد ليلخ ميهاربا هلئاذختا لكيلا :ةلحسا |



 م

 لوعقم لقفل برصتم ميه رسبا_ لعافاظتغادمشل عر فم هللا فلل دخت: ركاش ١
 راقب كل يمس نولوتقم ل ولووروا لاق ذيب لح ىلاف ل وعظم ذل ريف ب بوصنم اليل خ لوا

 يرث يلف
 .. هقيرطاك ءارجا مك هيربخ هيمسا هلمج

 نودهتجمم بالط نحت

 - بكم ايدي: ةاتسا

 -بكم:هركاش

 ب از ابكرع: ةاتسا

 هدي بكرم :هركاش

 دج مزيف بكر هسا
 قالب لائاسسماطع لوك لع تاءالع كءاشنالتوكميرتلمب :هركش

 220111111 ذاتسا

 هس مساءا لبيع حس لع .يلصاءاذمج القوي ديمح | لمب :دزكش

 < لدءايلو# قرسودروا جلبي ل ديسا .لمج : نادسا

 رتاج لوم دنس شيم ءاتج قرسودددا لو تك ءادتبم/ اس لوعيلا دسم شيم ءاج لب

 دلك
 ل نهج نا ثشم دواعي نوكرادتبم يلا رشم لباني لشرلمب ل: ةاقسا

 هةر ودهتجم بالط رواج ءادتيسيلا نم (نحن) :هزكاش

 -لئايكن ودهتجم بالط : ةاتسا ْ

 هج ص بكر رهش أ



 -لركب يك كلتب نودهتجم بالط نحتنزا :هانسا |
 | - فوصوم افلم ضب ئرؤفرم بالط _.ءادتنم اذكاعرؤفرم لصف عر وفر مريم# نحن: دكا

 | ركل يح لطاف نيس ا تفصيص_ لعاف الخروف عزت وربي اقفل اولا بع فرم نودصهتججم
 ا لقبك را دتبم د كء اتبع رمت كل حس تع طيبا فوصوم جس تظصرأوم لب بش
 داءكيرثيملا

 . هقيرطاك ءارجااك هيئاشنا هلمج ا
 أ ديز لجرلا معنأ ْ

 | د بكري رطب لجل مفي: سا |
 أ دهس بكرم: هزكاش
 ا يقم اب ديف بكم: ةاتسا

 ْ ا

 ا دهس ماى قريف بكرم: ةانسا ا

 | < يتاثناءلمج :هركاش أ

 مث عش

 ليك بيد كديز لجرلا معن لمب لا دانس

 مد لاوقازا ل ولعم ونار لب نري دعا فيج (معش) لن ليتك راه لكلا: درئاش |
 | سوصت ديزل ماقتل حس عاق ني لعن لطافاقنفلاسشلب روفر حي لسجرسسل) -خاد |

 ا -رانايمسا لهب كل يع مدت ثلا ءادتبم_ضطسءادتب ادم

 ؤ دهس تمالع قرح لع تاءاطو تيس المج: ةاتسا |

 ا
 دلي ركءارجاكل ارور ضيم ماتفاكس شكر يزرظ ا: تسول |
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 ماتاي ليلك ملام مال فلا ك تسنآ مسا تامالع هكئادسب 723

 اج ايكن اييدكتاءاط هبي بس سا انوه كلك تمالعل جهت انايبيوكل شوا

 دجوي اهلي زج ليأ لو تحس رابظاك-ٌنادرصم صاروا تمالع ل م حر الطصا_جسابد

 < ترفع طافاس قى واو ركلأ--هريغ ىف دجوي الو هيف

 - اجيب لش اوم تمالع كلن( 1) ليوم ليو ديل كس تمالع

 ل لتر كتم -ةامايايس شرف لا(

 ىلع متت كتمالعرب لاهي لاش يش( ل اشس(1) - لين ليمتد لكس اخ مهيب

 جس ناج نب ىدتص رب اناجايإب لف مسار رج اندم ريو يلا دنس لكك جسمارم
 ليو لال داكصاخروا تمالهرك جسيمات“
 بمذازريق مالع( )ما تمالع(1)

 - لو ليمفد كت مالكي تلاه ميت /

 دنس قا قدي الله جسدارم متعب مقنع لما دولاب تمالم (-) لعفاب تمم لع( )
 1ك قلك نب ىكريلا دنسصرب دلت كرسوو لج تنفو سرسدد ني 3-0 ليك يلا دس رك أ

 (ه) م زالريث(6) مزال( اشري( 00 لاخ(1) ل سيحتاج يرو ىو لك تصالع |
 لقلب 00 لشنإ |

 ِ ع ىوعمر بوتر نادل يكب
 تامالع ىك مسا ا
 دمحلا انومماز فلا(1) ا

 < اناجابكدتءلا هيت باك( لا) اج حرج اج اعآيذس ماش, نب لج
 ةساب لارا دالطكس مايا فرعا فير ارو دئافاكفيرغ فاتني 2 ١

 | ها
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 ليز يئانوم نيوم()

 هك فك ق فن ايمرو كس فرص ريغ وا فرصنم حرم لك نيوتن دعم
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 رول دريغم كيد زن كس نائتألالضلروا1 كل كس قرف لع لوقا دوا ءاسسا لإب كح ءارف مامادوا

 نجع قراف نيئاب كسرت فيرتتاكيمجئائافلا رى ادوا 2ك قرف نيجي كس فاضم
 < قام لال نيوتول وموركرلا هيوبيس ءهيورمع ىم_ل نيوترفإ لوم زرعسلا

 -نلونمدرو نونمريغ ول لومدارصرفرعمكبدتب تاوصا امساك ا هيو ركب « هب و رصسع ب

 .لوقني كلا -لئموي « شاوغ ءراوج بت ناج الل هت ردا كك رطل
 -نيونعلا هلخد امل ءانبلا ناصقن نع ضوع نيونتلا نا ال ول بروج

 ٌبورضم و ْ تانومهدئاز ممل غ ورش 2م

 ركبءوّرمع بي انو ل١

 سانلا برب مي -انريهراج فوج (0)

 -لؤ هرتسراج فورتيدوا

 «ىلع «نع « ىف ءادع : نم ءاشاح بر ءالخ , لم ءذن ء واو ,مال ءفاك ءءات ءءاب

 «ىلا ءىتنح

 اذهل هس ريد ىئيفمر» لثوار فمك .لافن ل م

 ناآرقررطوا دير ٌبرَض يف ٍضاَم ٌلْعِف برص < اناباهكالثم بد لابآصاخاكمما

 برظ سرج فرتوف كل لوا لا يالا اهل ىحوا كبر ناب <[ يزرع
 جاي روم لوري لعفلب بهم فرت نار فرحاب ل ىلا لاطرواا سب روم لففو رب لف

 لب هاجت اساس لوغس غي نا لاهي كاك اج إيدي باج اكل كفا سرس دد

 ا وك خف كروط لباب دج لب ىلا باوج قحلاكل وا لاكن باوج قيم واجس مس ترم

 اسس
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 ا" لاله لع ليوان محا قحتررفم ا
 ,هزمهءىاءاياءايهءءاي لإ قايادتفورييدواهءادتسفو1(7)

 هللااي كيج دحوتفم
 ليجر 0

 ا تلقةاباك لدين رم سجس ما رن فيرعق ىك رسيغسمت جك
 |١ ىكدراق بريوض لاك لق_ك_ 1 ذل ل مو قتل تظن يتب اي ترا أ

 مانكل كك اج © شرق ب شيرق لاطىكتضخيبب اي لاما تبح ليبجر لاثه

 رتب -اهت بلاغ بسددااهقاذب حس بسير اكب رع ررط اس بلاني ولج بسب جس
 اي ارصتروا عروتفم وو ,مومض لوا فورت بس هي تمماطع لما قال ك- < تسل
 وي دكا

 -.نركل طل نهانوجي قا .ضيصاكل وضعا سرت

 (0) سيظرق بج ليلتت (وس) ب ريغم سب لليعف ([) ليخف (/) ين حرا رت زوو
 - لتريزسبج لللمتف( ) ناريكسسحب لريعف
 رع

 اشيرق شيرق تيمس اهبو رحبلا نكست ىتللا ىه شيرف
 رك يسك تاع ذوخال تشرق

 دورك يتتاؤعمب_ووخاي حلقت

 -انومافكا تمي ذوخاء سرقت (7)

 ىادغب كانوب تس (4)

 دلو تقودك لادكوك سما ساخر اندم قتال شرخ 1 قئبنسايت

 - ى اي باني ورك م قت نتشارك يرن هس ردم (1) ا

 اص
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 فرص اجر واردصمروا قست اني درك اديب نحن نتشمرلا] قت اب شرف 1ك اج (0)
 ا -<جصاخاكمكا قحاتوم ب وضم زببا_جس اتوب تكا

 ةبراض تك انوب كرت, ص(9)

 وزمت كسروا سس آبفلا ل رخ [ىهلك_ ل يؤ تكسو[ ل وروصقلا فلا نوب مروصقناففلا(10)

 ىبرض بلاطو
 دب كس لاروا 2 فلا لع رخ آل ككل ون تكك ا هدوم للا انوع هدوم فلا(1)
 -ءابّرط مع و هزم

 فلادعب لس لارواو؟ روت ووو لوا ف رتل سري تمالك تا عيت يقف عيت 010

 باود تجيالومدرشمووإلا انقفرتليركادعب حنا ارب

 بارض تيب لال ئاع بسحا رسبت نكاسءايارمودددارومكالبي قع فريم

 000 راَضم بيوم نكس يارسدروارومكلبي خخ فرتنشرلا

 ش بييز مالغ بت انومتفاضا(1)
 0 ا ا ل :هدئانا

 - ل بمن ود لش تريلا فاضي وهف اضمواوخ تفاضا قلم إيه ما
 رك وق لما ف تارطخ ضثبيلا فام اي ومب فاطم ووش بسام امحا تفاضا قلم (:)

 لص لع ماكرو. لدم مصاخاكمحا تطاضا لالطالا لكل ع تروص الكيكه ساب هدايذ
 -<«الامك ٌةرورض ةريقروا هس قالطا

 - لو ديلا فاضم ىلع روا لعن يكسماخاكمسا ندم فام فرص(
 سد نئملكالاء ثبت فاضمل مج روا لؤتل ىككم ريغ قو دصاخ اكمحاركأ نوم يلا اضم

 لخعفتنروا فارندميئ سب سا مهقدص نيقدصلا عفسي مويلقكللادتشا بتل
 هس اخ اكما تاتو ف اضم لفرص اوم مولعم و جاب د نكي سيلا فاضح
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 دل لضاوود اساس ماد صاغ تفاضا_جس ايكرايقخاوكب ماا ذل افلوم

 ويت اساس دك ذعرج ف رنج ثنا جسدارم د حالطصا تفاضا لاهي ل انكر داب ت ابدي

 جس اج لاب كم لو ومدحت سكس جف ترج وفل تفاضا دو

 ٌملاع ٌلجر بع نوب ف وصوم(
 تلو 2سم دل اود لك ف وصوت سس ري دك تنم 8

 دوي حسبو كن اذهل ليث صاخ كس ما لوو دوا عتتتو فيرتت (م) صب

 هدتافاك تفصح تك ماهنقا مانت تقص اوم ص اخ اكمحا ىو لإن تس وم لصاو ه#دئاف

 -لو لسمو كت فص_جس اب داجايكركذ وم اقا هس تفمأرامقنخا ا ذهل_جس سوم مولعم

 ىورلوم تف (0) ماز(7) جواب تفص(١1) لمت فص () ف هاكع ذم (1)

 مئاق ٌديز بيداتوب . يلارتس(اه)

 نالجرهجانوم شح 01

 نوملسم_ وب عمم (012)

 -اولعف العف كب اتوب يرو رش وكلخ هل كاطع

 رئي واوروا شت فلا_لكويك لنكن ىكلطاف رويت ن لالا
 -< ايلجو كف د اروا رتل لتس اب بوتر لاب لنكن ماريو لإن

 تلد لكي رولانوب لئاووجب لعفأب هم فورت (18)

 لعل «نكل « تيل ءناك « نا « نا
 برضا بت لاثع تاتوهررقم يوت (19)

 ىيالغ ببلاش هر( )

 ًامئاق ديز البت لاش ب ضيقار(»)

 امئاق ديزام سمج وب لاو ابني زوار ()

 ص سس سس سس ج سس 2 مص سس س صصص صصص ص صصص مح سس سس سس صصص صمد سم مص مص ا ل



 ناد بوستم هيلا ددسم رج فرح نيوتتو مال

 باد تاضمو عومجم هسيئششت و رسخصم سي

 <برإن مسا تمالع ريا فوصوم هكرمجتم ىئات سي

 .نايوحت بتك رنمدي نهدهجنآمدركمظن

 ليث تاءالع(10) سا لكل لخ لعيف

 برضا :ٌبرضي هج 2000 يوم انوع 60

 حلفا دقي 50

 -لو لاق نكس قال ل لا ماخ كلن ؟س عرورشاكد تؤتي

 لش فرصتك يل اوم ىلع لق لوخر اك ابجي جس اي درك ب ير قس لاحد ئ0)
 حس قا ني بيرق ذل سفاح ذب قاطفاري قل نفيس ايلين ابو دعاة روهشم
 -ناك دق بت

 وا عرراضم لفل وخاك ليج نركاربب ليلقي لزم( )

 كهجو بلقت ىرن دق مج عرراضمايوم لل, لوخرماك اواوخ نركن يتناك زعم (:س)
  ءامسلا ىف

 و« صاخ اكل نخر اك قت ىف اما دنهل لإ صاخ حت سكس لفي دئاذ لوقت

 ىلع ىتا له يلاعت هلوق بت_ ل 2 ابوج لص نحس دق كس لصراوكرا
 - رهدلا نم نيح ناسنالا

: 



 يكن تب اق يطلا رجحعسا هيي ليد يس (-)
 لاتتسا نس (0)

 احيرتساف زاحجلاب قحلاو 2 ميمت ىنبل ىلزنم كرتاس
 عاطتسا وي تدايزوم(ه)

 ي-تمظع سا تع كت لالورب ذاب ف صتتا سكس تنمى اكتب ىلتب نيمو (1)

 ظ - لو صافدتا ساس لخريمب
 -سكب تررم هبت يتسن (4)
 ضتبروا__ ليا خلاك تر يرمي كن يسوم ب مالكه الخس اخ ديتاسكس ما مب
 -/ لاكلظارب ف لوم باج صاخاكمكا

 ايده نر لص اكل كن اقطمذ# نوبل 27279
 رواص_روبج ورش اي ز لايقتتسا نسسس لش هد ان ماقال نركعي

 | كوم دارم ىت لايقتما نبع اهي لش قشور كودعاق ساس هروب ملي اض مور شكلك ورعملا ْ
1 
 دهس تاب لانوم لخص اخاكل ازقتسا نسوا أ

 دالإ مزاج فوم (0)

 - لت سيما كام زاب تاملكك يل سا صاخ اكل وا نوم لظاواكمزاجب فرت

 ا الرسوب لقب 00
 أ را ماا بجرم يل لخط ()

 -ى سا يصرم له ليا طج(-) | ا

 1 ى لف لاوم بسيي-هريفدامبمنللتساراجلا تامل ستوب يل كس تريسروا قت () 0

 لوم صاخخاكوت لخبر ذاج افلا او ةييسد هدئافاك لاعم نا ذه نلت اج تساي دنا

 سس سس سس ل



 م

 كاان اذهل ضخ هتاس لخط زج رواج ماج ماك لامك يجو قرسود-كح

 اوم ضخ هتاسا لف
 يددا رص وكم زاج فورتفرسف_لوبغاك جس انج ايكل اكابر فنار

 هريثو نامت لحما فزت اي و مسا ودان مزاين اقلطم لكلام

 - اذاكجسايلدارمماعر/ل وي لئاغ كس يب باوج ارت

 لو راج بصاوأف رترواج بصاول فور (1)

 نذا ءىك «نل ء نا

 برضارب هما(

 ُبرضنال < (00)
 ٌبرضي الي بقا (9)

 نبرضا بي < فيفف نوني( )
 ٌبرض جيب قي ع 0١

 ابرض يت هب كريمكفلا(1)
 اوبرض جي هسكريا» (10)
 تبرض هبي <هتكاسات (*)

 نبرض جب بكري ل (17)
 تبرض ي بلكرتراب ()

 امتبرض هيي بفريق (4)
 متيرض هبي بلريث# ()
 نتبرض هج بكري (9)

 نيرض يب بكريم)



 _ لن راماطراعشا

 بادرما نكاس مئات لق همزاج فوس نيس
 باد لعف تمالع ريا وهن تلعف مئات لاصتا

 نوكي نا ىفكي لب لعفلاب اهدوجو تامالعلا هذه اهلربقت طرتشي الإ تا

 (لومت)اهتيحالص هتمكلا ىف

 سلش مرج يس ىا (روزشعررش) مسالا تامالع عفنا هله هيلا دانس الا 5

 تنك وت تيحالص دللي لكى ر ورضا نوم لفل اي دوج وضراو مرد تمالع ٌلوكر واس لو تمالع

 حس دابتطا ل عطر واو لظنتسا ل جس يورو < تيحالص كوريل دنس ل مكارج دوا

 - هع لش مارب عيوش شاذ

 اجو لو كرب لوا ف رتب لود كءارتسف دكت جس قدانمدارم تس ءادن لإ

 -لإ بهذ ود ل باوج شاك تاحئركوروا

 - هرن انتيل موق اي !ودجسا ءالوه اي ىا ب فوك ىرانم به ذم الهي

 -ب يبث فيي به ذه | رسود

 دهس لوقو كاسماج(1) تا طود لى ضن اج

 روا دسك بك وبقوكا وو كويك لس لكل قطر قعمك افا ناسا دل سال وبكت ()

 اضوت نم نبع اج لخقتوا ةاحلا ضعب همعز امك لفت ب لش سيئ ىسع

 - تمعنو اهبف ةعمجلا موي

 هل وقول طاتء اي( كل وقوله هزاج ملا) لت لب العود لكرراضم ل

 - عراضملا تامالع عفنا هذه_ك لب اجو, يراخ عرراضم شكى اهفاماساا ذعل

 ب قرورضانوعتكا كن وتماطورديكسرما ل

 هك ةيصرابظ ار وم تلا الدري بلط (1)



 مه

 - لوم لئاو لاعت تاهرواحرراخرما قتل اعفاءاساا عليل دقو بط امي(

 (فكلاسلا حوا رو غلا عررش) نإث ةس ؟ىلاعت ىتاه لك

 -< ايكراشحس لم لت اخروا لحسم ىل د« دنس تارت ضن

 الخفة وم شم اذهل بس اندم ومحال هيل ساه انو لعملك ا لقب نكي

 -!دلاهاصاغ

 فوزتنزبي انه اخ تاءاط كل ماكي تماط كفن فرح تاهالسع

 ته تمالعك

 -هرشلاريج
 زيها شاب ذكر فرد

 زنجي لن ما تاءاطذا

 سلا
 دمحم اما .كيطعي فوسل _لب_اوبرشا ناتناق_نيملعت هللا باتك

 ءاداوس ةئارما _هري_سانلا برب ةنجلا_ىيندم_ ثرون -نوملسم نعطقا-

 مارحلا رهشلا لا -نم -نه_- بذكت ا_لك - تيلص ىنب اي معن « معن_

 و برعم تسآ مس ودرب برع تاماك هلصج هكنادس 5

 ضرك فير قب برسل لاس[ ءايظ و رتبت تسمم
 ءاللا“ نسخ جس لاه كس مكفيرتتاك ودعا زو ىلا فرت ع فرص مع [ررمط
 -كيساررفاظحالب لب“ فرصلا

 ىنبم و برعم ماقم ليصفت

 ثا(" )برعم ()- ليم لكل

 ا -انؤ ذم سس كمل

 ا | ىنيمهبشيالو هلماع عم بكر مساره فيبرصست ىسك برعم |



 م1

 وع شرب اشم للا يوادجت اسكس لئاع ةيساوم بك عوج جس ماو برم _لصالا

 < تبارابرم هييصستت هجو
 ليث ةسرماخ بارع كتج قاري ىلا ركرب اظن قتناك لش
 ني جك بشكل ا كلا
 واديز تيئر و ديز ماق بيب الرب غ1 الا دب -لاع مكه

 -_ ديرب ترره

 (م)رم عقار لع بيك يكب ج نكست 00 زب ليمتد برعم بيرصسص ماسسقا
 لوح ركاوكورزتم لاسر. ىلا حس ثضوم عقب نونو يكأت نون كب عج عراشم ليث
 < اتسم قاوم الكا نكيجساتل

 -لئاكرورض لوم ليجد او لك برت مود ثنكب
 هاو ذ# ركضت اك بارع اوج نشل ل اع( ")وبرج الن شلك اع ريل ؤ كس لت تت بارع (1)

 هداه ل برسول

 لد ةتبسايوكباركفوج قطو قش بارعا ببس(#>)

 -هسف7ى كب رمال شضوب راجي بازعاب سنت باارعا لك 7)

 هبه كت بءاشمدجتاسس قيرمود ىلاي وم قوغوج قثن لوم ف الغ بحت فير تق ع
 ارب بيجوم تيس جو كت بم اشم داك لسا قييم قلو وعد وخ ب فتعمل

 لليوم د كب كغ يتاسكس للاعب د 3 تبا شم كس قبلي لو قيقاقتالاب لودي
 يارجل نلاهيب كسى ر مز مالعروذ لاهي كح بحجاع نئبامتىرخ ايركريزبئومدرفم
 هرسك يف ضوكب اقلا ل قئروا <. اج اج ابك وكسرج بصف عفر وكي ارعا كس برغش موس شب

 جركل وبقوكن ب وتوو لس برعم ف الغرب ىف سني نتن ا لل كس دداب جس اناجاهكفتفو

 فرصتي المو مدت عنا لوليطر شبس !

 سس سس سس ل سس سس لس د سس سد معسس ءعط هم مع مط حط ص ص2 صصص7 دس سس بص صصص ص خص عطس مش مساس



 اع يللي جس لكل صألا احا لوكا ذبل-جسانوج برعم لص ردنا كس محا مابتج ثنكب

 تاذلاب تل روا- ل لصألا كورت داسا بلوس لما نوم قررنا كس فورتروا_<س

 رماروا ار سس ل لاعفاا ذبل قيد جس اتوب برم لري وكاني شروا بس انباجوكبساركا

 هب قتيل لك يلس لا لإ برم مالارما ىأ عرراضم لرواد لإن بس فور حر ضاع
 لاي قشروا-< 20001 اهب لقتل كاي ننس انكر جمد ف ايعرد لش نسكت لااد

 ايدج لايمرد جو لاب ج لتسهل تجج كيا روا لقت تهب ليا لب لقت
 الث سد« راج تيك ب ارعابينلار# لو فييء الا ءابلادك جايك ريشي بايك
 لإ ليمقد كراس فورت لإ ءاسا كح فورت ل ليف ورتب با

 لش كسروا مساس مساءايلا هس اك بجيت مرا كك سايل لكتب تروصوج ()

 كوم قى اك اردا كوم برش ايلا سومري حس طاف س تدروصو

 ما قتيسعو مدد قرف لوكاعلتق ع ىو ما نوم ندتاك كس طال لكن تروصوج ()

 ميرذكس لاهل لاه قتررطااك معاي ةررطوك اسيا هواجس ال“
 -<ه للاب يدولاك ةمنالانركربتآر ب لما قئؤتث ى كت .ابايكريتت ع لارا
 لامك يترك الرب 1ك ب رح داك اعالج ءااب/ ا رع قييبقحت
 بارعا هورس اتركاضافتاكبارعا قه درب جس اتركي ؤ لش بررحمرلوم لو ب برعم

 بيس ارعاا ذبل ديز ماسق بي_باترم ل دتت 1 بنسب كلت نوب فاو

 اوه دعإا بيل اهوار يتب بيس قت حسرواوبب بيرق

 كس لمان اكرع ابك ايوعش ع برج ماد: نت فيرعق ىك ىنسبم
 تءالوه ماق ب_ويراشم

 الديد ع كدب هس لااع مكح

 | ماك هامل ال ثع_-ءانبز“ هيصست هجو
 ا



 مم

 ل تك قئعل_ااخلرب شاص كدب كس لئاع

 لوم مولخم يكتم ل (0) فورتمامق(1)- ليث لمت مج ذم ماسسقا مك ىنسبم

 ليقع نو حتا سكس ل عرراضم لن( 00 لؤي لصالا ني لويتير مولع مرض اعرعا لف :-)

 وه ل بكت وماهتكبسج نكت م1000 نكت رج م1( 0)ر«تاكك نوم عي نوف فيفخإي

 - لماعريغ نم هتانكسو هتاكرح ناكام كفيلرصتت سك ىنبنص

 لصيف قم( ) لصلاىنب) لين سيبمتود كب

  بارعالا بجومو با رعالا ةلع هيف سيل ام فيرعت ىك لصقل ىنبم
 رمال( وس ) لوجو مولحم ونت لخث( »)تفوت 21) اسست سك لسصا لا ىسنسسبم

 2ك وتقوم لاحم اك ين يلا ىلا لا لي ء انبي -مولحمر ضاع

 < قلما ثمن مث أنقدت كيد زنك ركز ماطعروا

 الحم الور يدقتال وأظفلال الصا بارعالا لبقيالام مك اك لصالا ىنبم

 تم اشمدجتاسكس لصا نى, لسريغ ل فييرعت ىك لصا ريغ ىنبه
 لءالوه كون

 -ورمع « ديز بي هت بكرموج هول ار إي
 ديز ٌمالغ ككوعد بكرموهتاسكس للاعنعبسا نايوم و بكرموج سهو لصرف قي

  لماوعلا فالتخاب هرخآ فلتخيال نا مكحاك لصاريبغ ىنبم

 رام للص يغ قت( س) ىز ال لصيف م( ا) لين سيمتسفو كا مادقا هك لصيف
 و تبءاشموجتا سكس لالا قلة ج:١ ىهزال لصاريغ ىنبم
 تاراشا(7) تارت ) ند نيم رد كلا ماسقا ىسبك مزال لصاريبغ ىنبم

 ساما (2) تاوصا يساسا(") فورظ ضن( ه) لاعفا ءاسا(7) تازوصوم(-) |

 المو نسم( ماس ءامسا(*طرشو انما( 9) لان بكرم( 8) تسايانك



 مو

 - بسح سيل «ريغال7)ناتفوصوملا

 كس لاعب نايم لبكرعاي_ت ناو بكر مج ١١< ىضراع لصا ريغ ىنسبم

 فاش بك مدتاس

 ني نيمو كك ماسقا وك ىضراع لصاريف ىنبم
 د ةررقشوو ورم اسا(1)

 تئاضمء اس(

 رادلا ىف لجرال لج دمك امري ركب ماكو(

 ديزايي قرعضر فم ىرازم(0)
 -لجراي هبت ووصقمو ركىرازم( )

 هرمي نيش ل لع بيكدتزا لك هدورعسماسا كيدز بجام نئادساطإ3ق)
 قل. لو برحا بيك زا لوو لو برعم بيك زادعإ ءاسادج كيد ةاهتيسر صدرا

 -لئ كبي نال قرو لو قابس رزادعي ءاساوج

 روا لاهفاروا اندم برعم لص اكو ايسا ليو نكس نائعرعلروا لب رو هنوني اا

 يدك شو طباش 2 ساب انوم قل معن

 فالخخ ىلع وهف اينبم هتيئر مسا لك و هلصا ىلع وهف ابرعم هتينر مسا لك .طباص

 ىلع وهف ابرعم هتيئر لعف لك و هلصا ىلع وهف اينيم هتيئر لعف لك و هلصا
 وثأ لل هلصا ىلع مئاق ىنبم فورحلا عيمج و هلصا فالخ
 كيدز نييرملورتخم ىلاومييرواج_ علا كسور تتم ىلاوم عض كب ارعال :لسسيند
 نت لا كس بارع ذهل ليث نس دب لي اما جلل نب لبث تلطاضا ء تيل ضب يبيع
 تفوتوا لاوقا لن هوم ءاسا

 | عال ىلاععرصحاكور تعم ىلاعمر/هيلسا_ ليث بارعا نت كل وفا ليد نكس :سيبيفوسك



 121221111 ارد تيما تيا
 ريب ا لومروا لوكا لوم تفاضاروا تيلوضمروا تييطاف وو ءاوخ ساجومادييب ثمين كو

 -لث تاه سب شن عرراضم لوا لإن ةس اجاب ىلع نوعسا ور ؤتخم لادم

 31 تامل ل
 ْ يركب يك رواج تروا لباب قو برعم لعرلشعا نإ

ْ 
 ا
 ا
 ا

 4 هللا باتك نآ رقلا)»

 فلس ر ورحم لا ظفل فاضماقفل مشل عفر مراتك ء ادت قلم عذر ُنآر دل
 عير يس ادلب ركل رش ادت ءارتبمر شرك يلا ف اضم فام ديلا فاض

 «(نوتداصلا مه كئلواإ»

 اظفلواولابعروفسنوقداصلا يل نءادتبم ذك عرف عه #ءادتنم الكر مور اش ما كتل
 | هيما لهب ركل رقي ادتبم_ هل كس لوا ءادتبم لو مرمر كم يره يسلب كل رم ا دتبم رمش

 اقري

 4 الاقترب تلكا له

 ْ لوعفم اؤلرقيفلب بوصنم ٌالاققرب_ لافي لخض تلك لومتسيف اعرف اهتم فرق له |
 ا يانا يلعف مج ركل بسس ب لوعفموا لاق غتيسا لسبب

 أ © نودهتجم بالط نحنإلا
 نودهتجم_فرصوم لفؤل_هضلب عرؤفرمبالط_ءارتتم الكر وفرم لصفر وفر مريت نحف
 وير يسا لهب كل ري ادتيم_رركل حس تصيب ا فوصوم ترفص_اًففلواول ابر فرم

 ا «تاحلاص تانبلا ءالؤه)» ا

 | #ءارتيمركل ترفص_زوصوم_تنفص تقلد ضل عروفرم تادسبلا_فوصوم لك عر وفم اله | ا

 -يرتيسا ل قر كل رءادتبم_رخ ظفل_مضل عر ورم تاحلاص ا



 لل

 فاضم اكرورجيريمتلفاضع اقفل اولابعروفرمو خا _ءادتبم اك روفرم لصفر مريح نإ

 رمت يسارلمج كل رةر ا دتبم_ريثر كل بيلا ف اضم ف اضم _ميلا

 «مقتسا مث هلئاب تنمآ لفإ»
 لة سعما - لوقركل بر اف ل لذ ذك عرؤرم تناسب جمر وريم اعرمااخيص لق
 لستم -ك تعمآق لختكل رورجبراج تقلد سك رورجي هلل اقفل داج فرت ب لعاب

 معاشنا يدعفرل جركل يزوقم ل وق يل لس لاقاوم ل وقمر ربت لعق لهب ركل بيس قلختنوا للذي

 | كوفر عتسناسبر جمر وريم مولعمرظ ورع ا ل تا تفطف رت ثيل فرطتم
 لمت ركل يلع ف وطعم ف وطعم_ىولطخم اعنا يلعف لب ركل سس لاف غد لخضر لاذ
500 

 «ايوس ًاطارص ىدها ىنسبتاه#

 قيراقو نون_ لماذ اك رفرم تنابرجمر تنور وريم ولحمرطااعرم ا لخفيصعبلا هيما اف
 بما ئاشنا هيلعف برك يعتدي لوضمروا لاف ن١ لف ب لوعفم الك روصنم طك ريف

 ب لوعفم لك وصتمر يمال لع لك روف عاناسبإ رجم تو ررريث فاك مزاب لخخ دهأ

 ركل فم فوصوم_ تنم فلي وصنم اًيوس فوصوم فلما بوصتمط ا رص_ لوا

 ملم رك رعا باوجرما دما باوج يئاشنالمجركل بحس لوعفم لولو نيا لحن ىلا نبي لوحفم

 يناثلا

 «هجرتتم) ٠
 خيا لا لاف لك عرف عتذابرجمز تظن ورعيمل حج وقد مدني لوف ناز: سفرلظ ىتع
 يرش ل عفما تكل يس ريف لوعفصروا لع

 «ماحرالا يف مك روصي ىذئاوهإل

 | رسام لاوصم ل وه

 كم ع س2 عع هس سس سم حان صصص ص سم صصص مصمم هع د مدع هم صعسل



 يري يلعذ لعب ركل ب قلتو عاف ني لن حس خر وصي قاختكل درب راج اقفل
 يري مسا لعب ركل رم دتبم_ كءادتبم لوم مترك يلص ل وصوم اكل وصوم وب: لصركوب أ

 «متي دتها. متيدتقا مهي ءابف موجنلاك ىيلحصاإظ > ||
 ميلا ف اضم فاضم_هيلاف اضم اجر ورجيم فاضما رمز فقس ضل روفر باحصاأ

 تبلاوب قلختر ة تتم فرظر كل رورجبداج - فلوسك رورجب موجنلا هداج فاك ارتيمرلا ا

 2 كسادتبماو رت ركل يبس قلتو لاذ نيبال لعرب لطف لتخاربانم- 2 تبدا

 موه _فاضماررش نم ف رظىا_داز فرتاسب _يبريضأفيرمتيسالمب كلتا دتبم

 لن لف لب تيدسقا 1 مستيدصقا بسيف لوم كلبا ف اضع فاضم_ ايلا فاض

 لا ذو طرشءازتج ركل بلطف لعن لعوب لتي عع يرش يلح لهب ركل بيف لوو لذ
 تيطرش رع ل مجرك

 4 كرلبم ركذاذهإل

 القفل _ىضلاب عروفرمكل راسه فوصوم اظفل_سضلا عروفرم ركذ -ءادتيمالك عر وفر موراشا ما اذه

 يرقي ساجر كلر ادت شرك ل بفم فوصوم_ حفص | ا

 ب. نارثما  لصآ ىنبماب هك تسيمسا نكمتم ريغ مسآ 2
 وم راشم كس لصلا قج

 را لعن سال لوجو ولعبت, لخن(عس) فورت انت (1) ين ذب زج نحت لسان مج

 تب اشهى محا ديتاس كح قس ع لوقت نا كيدز كل فير ش ديسريم_ مولتسر طاع

 لوا لإن رام لاثع كت حبا شم تاس كس فرت جس ناب وم نكسريغ مووت ساجد |

 لكتب اشمرت اسكر ضاوي رعاروا_دختاسك دعب ج تاهببيه ل اشه لكت معجب غمد خت اسس نما ا

 اك نماروا ل اس بمدن وحر لعن قس لانو لازن لاش |
 كوك قرورض تب اشم كف رتل كس نم نك ريف سم كيران سة رووا ْ



 وع

 أ ىنلتخا فوم لص قو قئسرضاسر عادوا ىف لوا. قاقل نوم لصألا كفرت

 كدت ماكتبمام لا سوو كلت
 هب ملتج تسل لصالا قت بءاشم كل وما ماسقا موق تهباشم

 تمق تدوم قرتوداي ف تليأم اش لوم باشمكس فت ع نذو ماك قوش 01

 رول( دق) لج عس ل ود( ان) ضادمقروابياغمس بال جنتي( ت) ل

 ود ل ماركا ذعل_جس قرورط نوم اكف رت نت كذا ملل عسا لكي جاما (لسبم)

 كج _ ةلسوم مف رتوو نوم كيا ركاروا يكد كف رت يا حرف نيا لعب سا الوب فت
 ثا لكوإ < قو رع لبيع ترارمظل حا اهسا ايكوم ربارب كس فرج غي كاذو ماو تو

 لق لوحي نا بايلل ادرط ٌقايرداهسهي فرتدوايف رتل اك ورم

 لمان الكل سا لن فرح نت قيقح نيا ليث قرود رك ليو برخمخا دوا با
 لوم راع تبءاشميب اذبم ات وخا وبا

 .1) لين ليت رجب كلما اوم نيم اع ضووكق حال فتكا يوسف هسش
 كح مااهفقتسا فتم اهفتساء مسار واوا رم فرتديطرشء سا يندم رمق حن وجو ف

 كل ل قتلا راش اس سنجل نم يس دوجومر ين فج( لين نمو عم

 -اينايك ينشر نايا اجاندم ضان

 نيقيرفلا ىا بت_يمايفسا قارا تيضق نيلجالا اسيا بت_ضشلا 502
 -ج قو, فيضاتمباشم حسي كت فاض لكك و برحم نمالاب قحا

 لومتم كيا اع قوم بام فرت لوا لاعتسا لا ىلاصعتنسما هسبش
 -لاعفاء اس م_خبست

 روا(اذا )روز ل وصوم. اساجب_ةساج لاب ىايتعا ىف لش م1 ىراقتفا هش(:

 فور تروا( ثح)
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 كاما لومششروا بد لئاع نقترب حلاو لك ررط كف 2 ىلاصضلا هش 5: |
 -تلاوطقع فنورروا تءاوصا

 هتةررطا كف ورح اكل اج أمامي لوا ز ككل ا كدوت بش ىدوصج هعبش
 -ضوع و طق بلاط عثروا رح
 يديز اي كي لاش 1بلس لركوب بانك ثم لك ىتسبامين هسحبش
 كلن اك تبءاشبب بكف اكيرداهسا»م هاوي ليك فاك و عدا

 يب لازن بقل اثط_ وم حئاوبب هليل صالا قلب اج آم ايلا ل كل ىعوقو ههبش
 هلم اديب ليك لزنا

 تبءاشععس ل زدت لو ييشل لج ةاجآم ايبا نال ىسعوقو هعيش هسبش
 راجف بيلاثم_كر

 جي رلعموي بم لاط_ فرط وق يم ف اضمن اج آم ابا لإ يىتفاضا ههحبش

 اوم لوول ب سدوم لاا ع قيمت ذك ناك ذا موي لب لما

 4 ماستلا يك نكمتم ريغ مسا 9:
 شنب و لأ سا ©) تالوصوم () تاارامغا (©) ترارمم“ 9 ب سيمت رط 1 كت

 - لان بكم © تايانكّ امس(© تاوصا اس1( فور

 مكي الث ىكماتقادواهداطعدتكا- لاك مانقا نارمح اكلي اا

 لصرال بج لوم قي روط طر اعاي تنم سب لوم قيل هس شيب هاو ل مك اساوج
 ل حس ليس مكيف احا هود لعرب

 انآ نوج تارمضم لآ

 7 1 اا

 انكر هريشإب زك ج_ اضيع اكل وفشل ا سدد افادت ساس فلس متري جس تن لري



 وه

 وم قترو يشيل حس طظفل»و اوت < قئارهديشإل »وج ماج ابكي لاري يلع حرالطصا

 اندم لن بح اذرميمتل اريمجوم ابر هديشول قاد صهاكل ا فيون عما سواوقدريايدج

 دهس هديشرب ماكتررتا كس انا دك اريبجوم اني ر ديول قاد صم اك ا ردئا كس يريم اون

 ب بط اي مكب يا محا ووري ع عرالطصا جانب د هديشل بط ائددنا لس( كادوا
 نت كريما وب مولعشمس اوم كج دم ليي رك تاكل ركب ذايب كت ملال ورب بح

 اوت بم انين( ) كايا هين بالخيط( )هايج كترينا )- بز يمت

 ٌقارصموو باج_ىرورط نو اكقادصم دى هل كرر لك + ي : رصح هجو

 بعاؤ كاك باخ ريغ اب -اك هسا ايكردابقتا بعاض لش لا آف اي للاخ عس لاعدد
 (00) وب احا ايكر اتناك

 هركذ مدقت بئاغوا بطاخم وا ملكتمل عضو ام :فيلرصتت ىك رييصسف

 وم عروضوم كل كس ب افلا بطاؤا ملكتنج مسا ووري امكح وا انعس وا اظفل

 درك راشلا فرط ويست قرم لن ىت فرحت. هي رزك لك انعم فل هلي رك ناكل
 - ىت ترم (س) ونعم عجرم( ىف قرع (1) د لين ليم كتر كج
 ل يمت وود كك يرمي

 -كيزتت عم (0) لقت ترس (1) سمحتو كى ترس : ىظففل حج رص

 ٌةمالغ ٌديز برض كوب مدقمتسظاف ل لود ةيحدد فلج هد: لس رم

 برض بسبب مؤلم وظف نايم مق طالا مرج ىيزقت هل

 ب يز ٌةَمالغ

 - مالك يي( ماك اخ(1) ريمصنر كى زحم عر :ىونصنم عجرم
 - ىوقتلل برقا اوه ولدعا تلج _.اج اريك ظظفن ىلع لباب دجئ اك اخ

 رواج_ركذاكث اري لش لابسو نايس سدسلا امهنع دحاو لكل هيزسالو بي مالك ايس
 لا



9 

 بهل تيف حرم اكريمتأ ذعح جساتوم كت بيم ثار

 مدقمايعمدرواوهمدقماظقا ارم اكلج (1) سمتند لكى تتتنر : ىمكح عجرم

 ري ا-"داوج ًالجر هبر الجر معل وم رركريضأ كس ارجو مدر فشدعي لس نادالبوج

 لب كمر
 رك اوجوم لهب لش دعلاب كس لاري دم مدقم اعمر داوم مدن افاد عقر اك ()
 ريمترلا روادحا هللا وه لق بي لإ تك اريام كرين يدركا وها دك

 ةمئاق بديز اهنا و بت لإ تكتب كاوم كش ع

 لصف ين(س) لص يمن زن سيسر كرين ميج
 سمو لمتريمتسالا دعب عقي ال و ءادتبالا هب حصيال ام ره: لصتس ريض

 ئتل_ لس قرعش ررورط اوس دم هنو لاو رحب لست انس الاروا لبس نلب د ئءادت

 « ىمالغ تك وهل كك سمو المر يف/ طفلتك ارواوم لقت نازي وج

 -كمركا «١ تبرض

 ءاي(0) ان (ة)ءات (7) نون() واو (0) فلا (0 نو لا تك

 <سالوم عر ففرم شيك يد نون ءاق ء واو فلا رايي حس لش نتن داه(5) ءاه(8) فاك (ك)

 - تبتك نبك ءاوبتك ءابتك بيت لث لأ لاف بح ناي لا لكويك
 ل لوم حقا ورورجيروا بوصتسروا عروفرم نير يمل وود ياي ءان) دوأ

 دانع « ىنع تير درج فانهركا ءينهركأ تيب وصتروانيبتكد  انبتك ذم
 ءهتمركا«كتمركا بج ل لوم ب وصنع و( اهءءاهت فاك) لير ييتروأ

 عياهيلا « هيلا « كليلا تت_روركب كرو اهتم زكا

 جس مو لصين الا دعب عقيو ءادتبالا هب حصي امره :لسصفنص ريصسخ



 ان الا ماق ام -نموم انأ سيب _ دحوم ع اودحإ كس سات الارواح نا ءارتبم

 .مههرب مسق نبت لصتم ريمض

 - كوبر حادوَص َتْبَرَص يلم زمر (1)
 كلتا مس لطنر كك نير ركل تان يبرم بج لت روتر يف (ع)

 . هل
 ىل بيوم لمت د "اسكس رايدتروا لراىمالغ بي لوم لصتتي تت فاضمو لصتترورجب ص

00 

 ىهرب مسق ود لصقنم
 كره سنحنانا كارذم)
 لينه رف تا ىابا بيب وصن()

 - لا صفو م لوم لمت يجر ورب لاي

 « عروفرم د ليك ليو ىك لصف رورجب بوصنم عروفرم لين ليسن نت كل صني
 ا لوم عراولا عني يد بوصن

 -لو تاهيسقدتج كريم
 : بو (0) بساز(م) ملك( )يمر لكك لولددارتاب مسيسقتت ىسلعب

 دورجب 0000 بون (!:) عرس (1) جي منت بارع راين اي ميسمقت ىرسود
 رت ا ذراب# ىلإ ليم فداك ساكويا مدعروارويظرارتعإ, مييسعقت ىرسيت

 ني سيمت قرا لئابناا ميسقت ىهتوج
 فلا(0) «ُتْقُق «ِتْدقَتْمق تتاح (1) لإ عا مدرج نرلا بت

 نيبرضت بعل انرمناي(0) َنْعُق بي نوف (0)رماَك تيتواو( )هاف بي
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 -لث ليلك ةرسكأو بصل نإ لوشن مسق 22

 * كبر َكَعَدَراَم عب الخف (0) ىمالغ + ىنع ركا بيرت (1)
 - ةَرواَحمَرهَرُةْيِجاَصْهَل لاق كعك بات ءاع ()

 اًنفَساَيَر بيان بج كيأيي جال نيش كو را

 2 ه- ملكيج روابط اقدج رول ب انج كل لا لصرف 3 تدرون م

 ناكل قي لري ف 3 ساجد برضه هداشادك خراب با جس ان هدانا صوم كنج

 2 يك دابهداي با 2ك بطاروا بعاغوا لب لمت ويصر فرم ل كس لكك |:
 بط اب يروا هس فيادج جس لك قريمفلا لا اضف اعف يا زن روا بم ايت لكك

 حاس لكوق ىو برضتس غراي وكةرايدوا هس كيأتج جس لطارق زلت رط يروا

 دلل لري

 -لث ليز جبد لو تاءاكادتج كيلراد 2
 رقم( زرابي( )جس يمتد كريس رات مكحالظب

 ككيئر نأ حب ٌدباتك و اقطن بيكرتلا ىف ةرهاظ ةروص هلل ام زرابر

 ثروا س1 طفل توج سدو ةباتكلاو قطنما ىف رهاظ ريغ فخ نوكياس رشي

 وفيت برس بتوع دن ىف لوك م اد ةليكل اللب سيت
 ريو لصفنو لمصتلايوصنمروا لصف عروفرمر يملا لير جيب بسسس لاب هول لصتم

 دلازلوب تتم لإن لوم ذراب هظيبك ليي سيرد لصتر رجب
 دعومدعاوروا بعاغركذيدعاو قيود فرصاس فنار لبيب ليخك ناو« رت
 ضن وخص رار كس ملكت عرراهظمر وا قكوم رت

 انا للث برضا تركت رماو()

 نحن ل برضن بتر جي (0)



 -وهلع برضي لي ل بت اركز دماو (0)

 -ىه لاب رضت تاغ مومو رعاو (0)

 تنال برضت ب ب طاير يدعاو (0)

 دهس وعزتي شيع طم ل را ليضتملوعشم ملا مقتل قسرا
 - قرم للرب ذراير يلع نا

 رك دعاوراتتسال ذم برات بجاد (6)_راتسلا اج( لو سيمتنر ك رع

 رواج اج اقلطم ل يفض شيصروا جس قوم ل قاب روا عرراضم مناف يدوم و رعاوروا بح اذ

 دهس لوم ضدي عاب راقسالا بجاد
 تماكرماو 40)

 - لت م ولحم عرراضم لاك عب (0)
 لبث مولعم عر رام لخط نركدعاو (:-)
 -_مولحرطاعرما بط ازكي دعاو (7)

 جس قر كاوتش رول ىف وجو قكروتا كس سا_هسرما نت كل اعفاء( )

 - لامر ذبح ل متر يمك بسجج وم لاعتتسا تتفو سول صن ريم“ كح ارسود
 رافت تايدوا كك لس ركل ماو تفثروارامقننا حف كرافت كسي دج دوا لعامل

 - لع ل كنج لع لمت اتخادوا تفقا كس
 -و طنومر زوح لاوتسااكل مس يرعب نجل تاماقم دنج

 - دبعن كايا بت اموب مدقمرب لااعريمخ

 " بج 2 امايكلصاف نايمرو كس لءاعرواريمتليك لذ وا شفى

 انا الا كب رضام

 - ديز انا جوج ىونتم ل ااكر يم

 امئاق ألا تنا اه يوب عوف سري رواوب فرت اعالي
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 وورثءاقم مهلك يفسخ يمس اجرب ىر نب لئز ديك دم ذسرين
 تنا بغارا يت

 - كوم سينتج رد صعيب كوكو م لظاذ هليكر وصيت ماقم ناوت

 ب فرط كل عاقوم ف اضم ىلاعرواوم لوعفمل_ كس رد صميم اقم ناو يرشآ

 انايا دمحم ىبنلا بح انريغ نم ىلع ًالضف انب ىفك
 لسا لركاوم ارك ناي ةلزنموا تملك «لكدوقاوووصقنس_. مصقريتوا نان رميمخا |:هدئافأ

 بها 2_ابايكركو ليصقت هروب لع دعب روا 2. اجا ماحب ا توصي لييرارجج ىلا
 لوم سنا ف علوا هورواجس اج حب ةلزضروا بنما لش نك ذ كس م اسروا
 لين ماقمودهيل كس لمثجج_.اناجاي الاكل صفت عر فرس خيص نايمردكسرمرداءادتم

 وه ديز كيج لاب لال نادك لا لو ذرن ل فدرشماءادتببج
 تنال بيقرلا تنا تنكر وا مئاقلا

 لضفا وه ديز ناك سم دهنيرب لمس ل يضتلم بتر واوب رحم ادتبم
 قر كل ضن ايمرو كسروا اهتمي لكك جايا هكر لويس م ناك اروا ره لش ور مع نم

3 
 ضتبروا اترك تمل الدري لقتسريغ تمير ةيسددارق فتلك لونا 8
 لإ ةييسددا رك اوكا

 نيه نيطرش راج منليك لصفريمض
 لوا لب اطمكس ءادتتب (0) وم لصين

 - لوم فرحم لوو درترو ا دتبم( ")وم تاو نايمرد كيلا نصر وارسم (!-)

 _نوحلفملا مه كئلوا يي

 ديز ابدع م عقاري ناايمرو كسر مثرواءادتبم لوا ثكب 17 تقل لاودلاق
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 راس نااروا-<جس ان ايابكل صفر يلم حرالطصا كن يرعب سا مئاسق
 -لث بماذراي لش لسكس ريل اا_جسانايابكفاعروا نوقس

 ) 0-ه ببزاكى لب مف:

 ) )0ثددا-هس رفعته لاكل كوك أب ارعا لوكا كسا تن جس لبس ركوب مادو

 دورك ثروا بوصن <
 سكنات رطل كوم ل لانس لكس لكم«(

 رواه بذاك كارو جس رمت جو كف سم ءادتتم كري عررط اس عرؤفرم

 هور جت رط شعبي اكلات جس لع مكس ساروا لانس ليت دعب. نيس(

 انؤركجاك <-

 -نيض نيطرش راج سنليك ناشريمض
 )( لوول مج رحب لس لا( وم كبت نربي

  9وب ناغلا مين ومتاكليتج (0) ومار رركل ينتاك الج لاودحبا
 دحا هللا وه لق بت

 ههه لال ليعبر واهس ناشر ره لاكأ مهجارخا مكيلع مرح رهو

 تهل

 - ريطروارخ وم اربتع مهجا رخا جدوجوم لج هرإل للي للعب شرعي كس ناشر

 -اوهلمجارإلا ذبل مدقع رد مرحم قلت

 مئاق ديز هنا تح لوم بوصننو كب اشري [:هدئاف -

 مئاقديز ناك هبي رتغنروارماهك ذراب لك عفر عرف كرا -
 ل صتروصود كى جس فوفو ذي كناري !:هدئاقل

 لاا نارحاسل ناذه نا بيأزاج(0)نيملعلا بر هلل دمحلا نا بت (رجو(١)
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 ناهس رتل يرتيسا لب نارحاسل ناذسه_ لقا نمففق ناهي بيك ليل

 يشم فورت ل يبخل قكروا بيكا تانج لكاس فوز ماكل ناش ريضوا ىك لهشنأ نمدففتت

 هيو لش لخفأ -
 -لاثر دكا لاء ف [قداص فاكلس كلاو فيرتت رمت

 ليث تا اتركتئلالورب باطغدلب اترك بك تلالوري بطايفاكاكوراشا ما

 دامك نو فورت عيال لبإ لكداسيا دوافاكاك اسيا ءايك ى اسيا تيرا لكفب
 بوزهلا رش و ةس/تلالدرب عيبغروا بالخ

 اهكريشل جس فالتخا لطب تاو هكاروا كايا <

 قل سر يفرم تلام كل اصتا قبس ليثوروا لور يياه. ف اكءاي تقول اها نينا
 لإ عم دعاو فزتبب لقوج جددا لوليد كقرذدويكل وع ىكت وكل شب تروص كل اصفلا
 هس ايكيا ليك نعاايإ كيل لما

 هيل كت الدي قدارم قلن ج ل فورت ريو فاكر واسر بيلي به ياك كر

 تهسايكابال

 بيل وكريظنبل_ كح ا روا قلك لين لح ليا لكل صخر ارواب لصف اهدي: لبو

 لو بهزيروالثكأ ريظن هل سيل اه ىلا ريصملا نع ىلوا ريظنلا هلام ىلا ريمصملاو

 (قاملا قا لصفمأ حب حررش_فاضنا)

 جل فالتخا لب لصمتخروفمريما)
 فصو لاو لير ف لايك تكد” اي جس ماجي درك قال فلا لم فقو تلاه جسانا)

 لعلك طع تلاع

 ) فرتودلا ذواج قوموارم قتساكب اطبخ بجرب يسوم #سنا يلي نكس نأ

 ىف ميمب لصوتف ثنئوملا ىف رسكت ارك ملا ىف حتفتف < اناجايكن تالوكباطخ



 در ( ءاتلاو) ( نا) عومجم ءارفلادتعو نييرصبلا دنع ةينثلاو عمجلا

 تاتا فاك لا عرورف تاناطرواوج لمصتهت اسكس ىنربخا قم“ تينا آإ :هدئانإ

 ل بعاز رتج ل لا ليس ددركءاتحس جو كس

 يس بارعالا نمل ل أل بالغ فت فاكرواهج لعؤ ا” بيدنا نثرعب بهذص الب

 به لكاف فاكروا شعاب الق ف رتءاج يدا ءارف بهذص ارسود

 "وارق رواريكذت لع لا لكلا ىفوم تقياطم ) نوم لكاف ء امرك جس لك فاك تتقباطم لو

 <سبجاو
 - لاس .ان نيج السوم ءانغتسا فاك

 ليا فاكرداجسرامجاري نوم لاذ ءاندداطط اس لا
 حيحصلاو ب لوف اكرواه لئانء”ليدانا لاك بسضخم ارسسيت
 (08) نايبصلا ةيشاح(« )31 عم اوهلا عمه لوالاوه

 لاف بح اني لاف لمع بيك رواد م لو لحس لخأج جد لصصتص عوضرسم ريم
 كبر تبر تيد« ناو
 ءازتباوب دي لشن 2 رواد هدو جلت لج ١ لمصفنمس عوفرم رميصض

 لغفلاروا ركذم تنا  نولداجي مه همت قا وءادتبم ل بيك نونو لش مالك

 بتنا تمق ريكي تنا بغارا -نا الا ماق اه بي لاف ةوجدعي

 يلوشرواج لدم لوم لس لضاملا لي ١» لصتص بوصنم ريمض
 كلنا بع_وب عقول ل بيك رراوم لمس لضفأب بهم فرتاي كبرض بيوم ناو
 عقاو لوعفم شيب لع بيك رواوب رول لخج ١» لصفنص بوصتسص ريمض
 كدجي ملا_دبعن كايا هزي مشع لا وغيع 55



 ىمالغ « ىل بيو, لوب لع فاضمإي رب ف2: لصتتص رورجم ريمض

 مشب كرسود_بايلل اورط تارمث لاير واج قش ضديو لذ. ناك ا
 - 0 سارق "فيشقو لا ل وهن نئارث ل جب جل جات نار يكس ىراقتا

 بخ انايو؟ بط اخي وب مكتروخ

 |. لو 2, يرد كر كح بئاززب( يس باني س دل جو
 كس بعالم ع لخارج رواج لوب ثكب س لطلؤلوامزنج لع فرص

 ْ تس لاف طوع خيم
 كساس

 يركب ”قرواممجب رواج م 10 02200

 «ديمت كايا مهللا]>

 يال شرخ اواو شم ممل ش لكك ساكس كف ذمولاي ل ات هلش لاي شلك (مهللا)
 طك انا) رجعت ككرماورذيص وعدا وعدا ماقم اق ارغف تابوت ايكانبب مهلا

 لتسيب لوضمروا لاذ ىببالخفعدا رب لوصضمالحبروصنم ال ظفر قلل ظقلد_ لما عروفرم
 ادني مانا يعقل هجرك

 تسي فل سضلا روف عرداضم لطحن دقن ب لوحضما لكبر وحن كايا( دعذ كايا )

 يرق لعق ل مج ركل بسس مدمر لوضمروا لطفى لخثل_ لظف اذكر ؤفرع نحن هيرججم
 «سردلا ىف نودهتجم نحن

 دورجب ( سردلا )راج( ىف)-اًظفلواولا بر ؤفرم تفس يمن و دهتجسمارتبم اذكر فرم نحن
 لاف ىفبا تفصذيم نودهتجمةرجتاسه نودهتجم قاختوفلفرظرورجب ءاه اتفلورسكلاي
 -يرتيس الكلس رقى اءادتبم_ءادتم_ امر شكو لمب عريس قلتو

 «ىبتعارجاط ا



 ب 000

 كافل عرب بوصنمب انك از عروس الكت لا رمت يف ءرقا (كباعك ءارقا)

 ناسا حس ارب دب لوتفم لب عسيلا فاض ويا فاضم يلا فاطم الكوس ر ورجيم

 -يماشنا يلعف ل مجركل مسرب لوضمروا لاف ىيا

 4ضرالا و تاوضلا كلم هل»

 رلمب يي هس تبق قلت عم فرظركل يحس دوب طيس راج الكر ورحبت 0 دراج مال (هسسل)

 ورسككب روج تاومسلا  فاضم افلم ضلي عروفرم كلم(تاوعسسلا كلم)_مرقرت

 ليه قوطخم يل اريل ق وطخم_وطخم اتفلرسكك رورجب ضر الا فطاعوأو يلع ف وطقم ايفل

 رت وتركم اديس مسا لم رك تس يلا فاضم فيا فاضضم فايظم سادي ميلا فاضمرك

 -هيرتيسا لم ركل عسر طءاوتبم قب مدقم

 © ىدابع ىف ىلخالف ©
 ى فاضمأررثلورسككب رورجبىدابعراج ىف - لافب لخث ىليخداف (ىدابع ىف ىلخداف)

 رورجب راهتراج سرب رورجبرك حس ميلا فاضم فيا ف اضمن يلا فام ورجب الكل متيم

 -يئاشنا يلحق مجبر كل يس قختوا لعاف ىلإ لخنول_ كى لمح اف قتختوفلاافر لت

 دج تناومق )ل
 ريضتوه - لاقل تس لافي: لخلاف عفو م الك تناسب جميرا هرم لف لف
 مادتيم ار يرمثلتفل_سضلا عررفرع دسسح الا طءارنتبع مضل عروفم هلا طيفل_ءادتتم الك عروؤرم

 لقب ماكر ا ءادتيع_ لوا دتبم امم ر بشركه يسلب كل سر يا ءادتيمربب قل
 تيطاشنا يلعن لمجركل يح لوقم قبال قلق ارم لوقا سا

 « كلريخاذه#

 وغلفرظركل سدورجب ىفياءاج الكر وربرين ملك راج ل تفس يصر ادتمالك عراف م اذه

 لب اءادتبم_ءادتبم .اهيرهتركو مدل غرك يس قلتلي ىرفس و يسريت ريتا سيسر قلت

 -يرفيس لل عرق 5
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 « ةيكاب يم

 تيري سا لبر كل سرق قب اادتنم_درجت اظفل ضلي عر وفر مخيك اب. تم ذك رؤوس ىه

 «,هدصا ةعبرا ىلإ
 دوا لكافة لش كس ناكاوج قلك تس دورمي بس ادايبردرجب الكراك يضئ راي( ل)
 فاضم_اقذا فل رورج ءاقدصا فاض اظنفلس ضل ئروفرم ةعبرا - مقر خرلبس_ قالت
 يريم القبر كل عسر عاتب دقن ماتم (لعسسيلا فاضي

 4ةترهةمشانيتا)
 ةمطاسف_ناك ارب ما بوصنم خم تريممافه) مخ فار مسا بص ان لخفأب رشم فورت نا

 ريما لبر كل سري اءادتبم_رش اظفل_هشل ,عر مة يرافق -_ءادتتم اقف امظلا, عرف م

 ير يسال مبلل عسرمتمدا ما اقيانا- ناةسامبرمت

 #نمحرلا ةكتالم مها

 هرسكأ, روز نمسح سلا فاضم اقفل مضل عر فر هك السم هامل عر ذم (مسه)
 -يرقيم الجل يما دتم_رقركل جريل فاضماؤبافارقم_ يلا فاضم اقفل

 ِ «ميقتسملا طارصلا اندها !>

 طارصضلا بي لوعفم وص ريمي_لعاذ عرفرم الكت دا هيرجم زفير اعرما لن ده
 وود ذيل لضخ ىلاثي لوضع ليس لدي ذي ادت ليم لدي سيق تسمسلا اع لديم
 -ياقنا يلعن لج ركل يس نولوعفم

 © تابس مكمون انلعج و ل)>

 بيلا فاطم لكرورجبريميك فام طفل, ب وصننوون - للاب لخادلعدج يف انيشاواو
 لفات ىلا لوعفم يب بوصنماتابس لاب لوعفضك يسيل ف اضم قي فاضح

 ير يلع زج كل مع نولوضم ل وفود خيا

 «تفانم )



 ٠١ ع

 لاري اءادتبم_ءادتبم ارب لشعر فرم الك تلا ءادتيم عر وفم الك هفتتسا فرح نع

 -هيريسالمجبك

 4ىئش لك تعس و ىيتمحر ١#

 ميلاف اصم باف اضم_ديلا ف اضمااجبرورجبرلكشاي اضم ايست ضل عرف مدامح رس

 افلام اب ب وصنع رك لطفا رومي ىه يرجع زري لف سس عس واهتم كلي
 ب لوعفمركل بيحس ميلاف اضم تس ا فاضمل ديلا فاض افطر صك رورجب ىشسشن فاضع
 ريس رلمج ركل عسر تبا ءادتتع هاد امر كلاس ب لوفسروا لكاف نعبد لف

 «ايديلسفا»لا 0
 مايلاب بوصنمىىدسي - لك الح عرف متسننا بر جمره مولعمراعرما لف لسغا

 خت غاب لوفر كيس ميلاف اشم فاظم_يلافاضمالكرورجب متل د فاضم

 تويم شا يلحفرلمجب ركل بحب لوضمروا لعاف نبا

 «تملسم نتنا )
 يسال مجركل سرق ياء دتبم رمش قفل غلب عروفرم تاملسم -.ءادتنم الك روؤؤرم نعل

 هر

 تاراشآ يتامسا مود مسق 2

 دهم اهووراشا م هيلا راشملا نييعتل عضو ام فيرعت يك هراش مسا

 ءءايلايكع شو ليك هذ ر/ت فالوب ميلاراغم

 ردتاكس ميلاراشموجر واق“ قالطصادارمع لاجدورعج هراشا مزز

 -ل ات مزال لاف رود قاوم فلظ مج بحجا ذبلهسدارم لح وفل سلال راش
 ليكى اعم ناهراغام اكد يب لصاعاكف يرعب سا يصور اشادارم سس هراش تت

 | لاش اح لدا ب نري اج اي يدش فرط لق 0



 اذهدل

 نم لاك ورشا ناتج اتا

 هللا مكلاذ رواوبأ زايايوم قرح هاف مثل يحدراشاكل تكد قي ع

 - لا هزضروا لربع يحوراشنا ىلاغن ىراب لو الع يح راش الث مكبر

 1_2 نوعمج لإ ظافلا عري كس هراشاءاسا
 -ك تدلذدعاو اذ

 2 كو يشح ش كرجو ىماتسلاع نيذ قل تلاع ناذ
 ك4 عيومورماو ىهذغ هذ «ىفبت «هتء ىت ءاتدوأ

 - ليك دوم ىرج ىبصن تلاع نينا قف تلاع نات

 وروصقلبفلاروا (ءال وا )دوم ف لاروا كليك ل لود تقوم عبروا رك[ ءالوا

 ه5 اهاساس (ىلوا)»

 -ى/ديتبيلاداشم (7)وم بعرق يلاراشم(1) تح جرد نكس يلا ءاشم

 ميلا راشم ثوم ىلاخ حس مالدوا فاكوج هداثشا ملا فس لونوتر ور#_وم طسوتميلاراشم (0)

 -<جفورحلا ليلق يكره يكن تيب يرق

 ربك يك ساعتك كسديتب يلاداشمب رولا ذ يقوم دتا سكس فاكردا مالددا

 -هج فورحلا

 كيلا راشم اج طسوتمي 2 لاس 2 كس طس وني كلاذ بيت وب فاك فرصروا
 < !:اءايكل امقسا كل كس اسوتح

 وكيطاقنتسس لمد بس نايايك اك حاب لع عرورشكس هدا اسر“ زم
  ءالوه ءناذه ءاذه ىي_وهد لف لاب طالب قوم لربي ميلاد اشع
 -هتسربووده ات امايكل تا باطخ فو لش كس هراشاءاسا لكك | هدئاق |

 يش اب (كلاذ )هس درفم بطال ذك كبل اخ هجو ىلعي ْ

 (كلاق) كنوع (ٌكللاذ )< بهاقرا (مكلاذ)لس حتي امكلاذ)
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 ب 1 اليخ فورت رواجا 1يل-ك- ذك ديب بورش لس اذ جداكرسد

 تاس بال ف ورتزلءراشا ةساعاروا نك وفل: مك اسك ,ل كيك اعمدج لاف
 كاذ علو أ صررصا هزل يسد برض لغ عراب كاي 3 اج قو برض

 -خلاامكاذ

 كس ناقد ءاحايي ركام كسب لصور سا لا اسا لإ فورت باخ فري

 كوعدا ل سادبز اي كج: ًارماظما اج لرمضان اسم طارماغ مالك

 نوم لكابيلاك تروا كافكا داب جلي ري فاكدبز لاك
 الج قولك بط اندم سي يشتم اوهراشا مات باطغ فت |

 كل كسدماو يداكالاع- ل تل نوم عار وكلاذ دوا لو ةيسدب/ك ذات مكلاذ

 - نت 2 كنت بط اف رص ب الخ ف تيدوا- ليث

 المال كك ذكي دعبدي .رتنايمردهس فرت ب الخ فاكرداهداغا مادا

 كلاذ يل راج اتوب هدئاز مال ييدوا-<ساناجاي

 اتم لال تال تاس هداشا مريخ كفاكم ال: هطباض

 عنتمم مالرب تاماقم جاب

 0 يت ءان خو مس اب تعالي صققو راش ماا (1)
 هل هس شع يوب كورال هراشاماسا(0)

 52 لب - مالج لدب نو ليك جس درشم نوفاك لري لس ام ضتيارنع

 روا لب اكروا جدر شم نول ت1رقاليأ نارحاسل ناذه نا ريس س6

 لال دي حس مال نولاكشلئاذ لاو حاد تس لت ايل سيك م الوقف اك بج

 كلل ىلوا_جس اجب وروصقىل واعي يوورم ءالوا(1-)
 -<-ذ/امانوم لظورييعتءاعركا ضعت (0)

 < ع2 كو لا وعش لثاد فكري سشوراشام0(1)



 لو زري لقول تك ببر حن ا تاب ناالتخا لش ني ناق -نسيذ :ناذ |:هدّمافأ

 -ًسن بريا ذبأ ه<ارددم فلك ش ىو قر تلاع 1اكلا

 هس تسر تابتردالإ ل يكد روهعج
 َ لب ساس ىلإ تك اع كج ي باج اكسا-< اتم لويكف التخاركث اب يالقد َّلب

 كك ىرج ىضملاعروا عاين يك كلا دكان ناذ كك قف تلاع نا علو

 < ايلا يلو كلارك نيتء نيذ

 روع نكاسمايداو بمج يهدعاقرواس رقم لأم نكي لش نين نيذ 3

 يس ءاجانعذي ناتع ناط لع ىصتمل موك ا ذبا_جس اج اترك دبتسس فلاوكوكن اق

 نارحسل ناذه نا ب لت[ كيال عبو

 رج فرروا راش مساك انج لاب ىكلاودعب كسه زما لع لوا يالوداشا ما

 - 3 ؟سئللاب لش نع ذيداويدترو ةساجدم قرف لم ( ا)
 اتيفر طفش ىتوراشايي لتي قاحسبم كى داقتابشو دانا س00 5

 هس نوم نلت اسكس تفس ب يجاهد نير قيل ل

 دلو جس عمو فتيل كس قتل طرشي ماما روا نحر ل قتل ونس ف (0)

 كور اشا[ررط كاس اتركاوب عرف ىق فتيل كس لققتسر يل ىلاهسروا_ نين لقنسريأ ىلا عم

 مي هلك -ايل يك أو ناي نقيب اجانوم علو فتيل كس ساق لتس يف نما
 ايليا لل داشامسا ل تؤتكا وكيك لع مسا لفتسريغ
 لكلا قوتشي ذعل
 بي لماغاما 5

 كرابه ركذ اذه تيب ومرحبا روامادتبسدراشل مسا نوم ركدعب سهر اشا م١101

 ديز مالغ اذه ءديز اذه بتر ارتبم كريب ف اضم يوب معا كارو (0)



 - ل قوم ليك راي[ وجوب لوصوم مسا م اللب فرحمدعبا, كادوا(
 لدي دوام ل ريم( ايفل (7)- باتكلا كلذ ترقص قوصم (1)

 -لب قاءدايز سبك ع
 ىتلا ةنجلا كلت « اورتشا نيذلا كعلوا سبج_لامتسالا ليتر تر ارتبم(0)

1 
 يركب يكتردا سات وراشا مسن سن سلام نا

 # هيف بيرال باتكلا كلاذإ»

 فوصوم_نايباي تنفص انقل ضل عر فرم بادك انام هفوصوم ذك زفرموراشا ملاذ

 مااقتللاب بون بسب لإ تيساج ذعر برواس أل هارتبمر كلب تيفم
 مسا يبا ال لكس شيف هي اومربخ قلت اراب ركل دورمب راج درج كري راب ىسفا-ل

 ملعب ركل برم قي اندتبم 2 كادت وهربت رمش سا راج كلر ءادتبم رق ك ل سرا

 -ٍِ ريا

 ورأي رورجب ىبر -فاضم اقنفلور سأل رورجج لضف راج نه -ءادتبم انكر زف وراشا ما اذه

 2 تبقا قيتمفرظركل رورجبراج روريركل بيلا ف اضم فاضم_يلافاضمأ رقت

 هيرميس العب كلش دتيع_اكارتيم يكول بس قاتلوا لع ادي !تباث 3-17

 4 هلئاد ودح ىق)

 ورمل وزيد للاظفل_فاضتم قفل مشل عرف م دودح -ءادتبم عرف كور اشامىا كلت
 ْ تسال ركل ير ا دتبم_درمترك ل بيلا ف اضم اضم _.يلا ف اضم اطفل

 مكتب نإ
 اوم قلتم فرظركلرورجئراجرورجم الك كلمت هراجاي_- بم لك روفرموراشنا محا كمت
 -يرثيس المجر /لرقارتبم_ربقركل يح قالختروا لعاف نبا تباث_كتاكس تبا



 «دمجم لثم نيتله ىنيعب هتيأرام
 ب-فاضماظفلايلابرورجيىدسيعراجاب_.ب لوضم الك وصنر يم - لافي لتي و هيفان اه

 دفوصوم اقل ايلا دورين يقاه_فوصومركل بيلا ف اضم فاضم_يلافاضمرورجبم لكيم

 -فاضم ذل ؤتنم لسشم رهتاس كس لضفوب قلتلي ورحب راي ورحب ركل ب ترف فورم
 ذي لتفتميأر_لاق ل وضم كل بيلا ف اضم اضم_يلاف اضم اقفل كلب رورجب دمحم

 يري يلعن لبر كل يم قلختروا ولوعفم ل ووروا لاف

 # هتاودا هذهو حبطم اذه

 ريما لج كل رفا دتبم_رن اقفل قفل عر ف جس طم -ءادتم |ل6ةر فرم وراشنامحا اذه

 روجر فاطم اظفل سضلا عر وفر مدت ودا -ادتبم الكروم وراغا ماه له يلع ز ولحم

 ايريس المر كل رشا دتبم_ربشر كلبي! فاطم فام .يلا فام الك

 «باذعلا كلاذك»

 ذي لخ تاس تقاوم قت فتم فرت ل يورجيداج ادرج الك داشا محل اذ راج فاك
 ءادتب طيس مدقتر مثل طارت اقفل س ضل عرؤؤرم باذعلا - مدقتر نركب قلعتروا لعق
 و رس الجر ل مسخ

 6 ةيربلاريخ مه كثلوا»ظ

 نفل ضلب عروفم سيخ -عرؤممالخ ارتب ل صفت يشم ه ءارتبم الكفر موراشا محل كيلوا

 . | دورت ادتم_رمشركل ميلاف اضم فاضم_.يلا فاضم فلور سكب روج ةيربلا فاضم

 -يرشيس ا لمبركل ربت دتبم 6 كشط وا لواادتبع

 ةرجن ةرفك ءالؤه

 ممضلا وفرع ةرعبف -لوارم اقتقل مظل عر فرم ةرفك-ءادتبم انكر فرم وراشاملءال وه
 ههيرتيسسا لمجركل حس نير متل وطوو ةييسا ادت يل نرخ اقفل

 4 ةحلاص ةءرملا كلتا»



 ع

 لتسفم ف وصوم_ تفص اقفل__ضل عروفرم ةءرسمسلا  فوصوم الكر ولم وراشاما كلت

 يريح المجر كل رشا دتتم_رش تفل مضل رؤس ةحلاص_ءادتيمرك
 «ناديج ناملاع مكتاذ 2

 رؤفرم ناديجج -فوصوم اقفل فلالا,ئوفرم ناهسلاع_ءادتبم الكر ؤموراشا سا مكن اذ

 تيري سا لج كلر ادتبم_رمتركل ب ترفصفوصوم_حضص نفل ف للاب

 «سوك ىلتإ»
 تيرتيسا لقب ركل رقاد تيم_رمث اقفل لضلا عر فرم س وك ءادتبم اذكر فم وراشا ما كلت

 « نات رمش ناترحس ناتام)>
 رار ناترمش_فوصوم ازئفل فلالا, روفر مناتر حبس ارم كراش سا ناتاه

 يري سال مر كل ربا دتبم_رثرك ل ب ترفصهفوصوم_ تفم اقفل ف لالاب

 «نوفوطعةذتاسالا ىتلوا#

 ركل ترفع فوصرم_تنغم قفل مضل عروس ةذئاسالا  فوصوم الكرز موراشا ما ىلا

 -يرمتيمسالمب ركل رشا دتبم_رمخ اقفلواولا عرف منوف طع ءارتتبم

 «ينيبس هذهإل
 اقكرورجبم لك يتأي_فاضمأريزقت مضل عروفر م ىل يبس -ءادتبم الك فموراشامكا هله

 تيري سا لمصر ل رقاد تبم_رشركل سيلا فارم ف اهفم_يلا فام

 « كلاذب ىلاذإل

 رقيتم فرط[ رورمبراج _.الرورجمهراشاماشللاذ راجاب._ءادتبم الك روفسوراشامسا كللاذ |

 لربات اكدادتم ايكو مرر كل يس قلختوا لاف خس تباش جتا سكس تبث اوهب قلتم

 هيرشي ادم

 4 ةرجشلا هذهاب برقتال

 | هداشام هده لماذ لك ذم زد, ريس ندلفذك مدذج اضم لير قت مذاب يمانال 0
 . سس د سس صس دس دس ستسمح صصصصصصسص ميصسسس سس ددصسل



 ٍإ لش ر لوضمر لب رفمفوصوم_ تضم فرقا, بوصنمت ةرجشلا_ىوصوم زكر وصنم

 ْ ير يلطف لج كل سرب لوف لفي

 " تالوصوم ىئامسآ متوس مسق 20

 فيرا ل وصوم محا ع لوصرم مما مارست نكسر اا

 (ليش)ةلؤموا ةحيرص ةلمجو_ هفلخ وا دئاع ىلاادبا رقتفاام وه(1)

 فرط كل قبو ئراتم جس محا هو لوصوم ةانعم ممتتنف هدعب ركذت ةلمجلا ىه ةلصلا
 فرطار مسلمي ل عدوا فرط دمام ماقم مق يفرط كدت اعد فرط لمت لل طي

 ىلومثشا) جرييمتعقرمدارم حس ماع ماقم متقروا بس لوعفمك اروا لاف ساروا جورب

 (نابم)

 نيط نيمسق و د ىك هلوصوم مسئامسا

 -_ كرت وصوم ساس( 17) صخر لوصوس ياسا (17

 ا رصاو ىلا تبي_ويل_ كس تكل يا قل ك باج لو هو هصاخ هل وصوم يئاصسا أ

 ىعللا_ كل كركر هيت ىصسللاع نييذلا واش قف تلاع ناذلا كلذ

 روا 2 ل قومي للي ىصيرلاو نسيتمللا ضف قلاع ناصللا 2 كس مومو رعواو 0

 كل كل ثوم عي ىتاوللا ىتاللاروا كك[ ىلالا «نيذلا
 لو سييخأراب لع لات لكك عادي الامل |

 ءايلا نلوكسو لا ذلار سكب ىذلا(1) ا

 -ءايلادي دشتي ىلا (")

 -ءايلا فرو لازلا ن ولعب للا( )

 ما فر صير هيتس سك ف دع كس ءالا هس داسوا تك قاب كح مال فلا ىلا (7) ا

 هطول او لضم لت



 اه

 0 لاذلا ميفب نيدذلاو ناذلاو لوق(0) ا

 غر درفم لع سن تنبح 12_ك.ىلاعم خدع اواظفلوج لتشمل وصوم سا (0) |

 (اذ ءىذلا ىنعمب مال فلا ءوذ ءىا اه ء نم) ريل ليرششنوم ل

 اكلوصرم لوصوملا ىلا دوعي اهيف دئاع نم دب الو ةيربخ ةلمج ةلصلاو :هطباض

 فرط كل وصوم1وج ج ىرورط ىئانوم حم اكدماع لش ستاتركاوم برب مج شيب لص
 كارم حررط ل نوم لارا قلم ب اتومر يت هيبب لين ثلكب كل وصوم اهوا سول

 < ومدماع ماقم ماقج < طم ناو وكبر يضرم لتر وا يس اتوهوارم لش دك

 اكدماع لم ل صرب قروض ويك انوع رمت ركوم لت رمب نوم لعب لص 2س لوصرم فيج
2201101110 

 باتي ذه قرلمب ناييرواه ا: 1ك ناييلصكج_قرورض كل لانوباكلمب

 تسل لوصوم يبس اتوب طيرروا قل يلص رج ىرورض ككل ىلا ومي يرجتزوا

 -ستبركل وقرار لكلب والصا طبرلا لبقت ال يساقنا عجرم |

 رلمج ترو ةساجوم قلت واير ايمرو كس لوصومروا ل صلاته ىرورض2_ لاانوب داع ا

 - اتباع لبا وطقوأ زبر وجبس ابوه لتتم
 ا مهدد لم كتلك ارواح بمجاوانال لطم لش ضاخن لوصرم كاما عرميمث : هط باخ
 و هللاب انما لوقي نم سانلا نم و هب_جس:اانركت امر كاتي طفثعسائاج |

 تنينمومب مهام و رخالا مويلاب

 تيبس 0و6 مدعي لوصوم_ مح ٌلوكالص قرئروا لس: هطباض

0 



 | بودل ليعبر كيج رم لقا لوضسم نرد, لعذ مار لوصول أ
 ا برض ىدلا قت ؟بورضملا«ءبرَص ىذلا نثبراضلا بيج ج12 لاعع ْ

 - ل ليطرشود لكس نوم لوصوم كس ما) فلا :هطباض

 0 -وعشاكداخ دمحم الفلا (1)

 | تفي ترو دا شالاود 0مم لوس اما لان" 0 0م

 ْ | لؤتالف توتال هنالك ثم )علا
 ا أ كلا تمنالاق الغ( ص مت) قافتالاب ليضفتلا لعفأب لصون كلاذلف لعفلاب .

 ٍ لقرفا
 ا جس اتركاوم لوتفض ب اروا لاذ مسا شيب لص اكل وصوم كما فلاروا

 ا

 تكيس قرور شل ا انوماك ل وعقمم كاوا لاذ مسا اكلص 4س ىلا أ

 ْ اذبلجس مل لم تيرا جب اشمكس ىف تمل فلا يقلع ل لوتس ل مال فلك

 | تاقيقترواوم ورغم لع ترروصوج جس يرورض انو ايبا لص اك اك ايكرايتعل اك وتين ووو

 0 صلال إي لش لوعشم كارول لاذ محا ليت اب لوو ورواوم لمي لش

 ا ًاكحلاب تناام تقع وم حا وصراع لعق لمي لص اكل وصوم ما فنا قي قا |

 هتموكح ىضوتلا
 | لوسرلا موقلا نم هيج انوم ع اوريسالمج_لصاكل وصوم مز فلا كيكو |:هدئافألا ظ

 بمهنم هللا

 ( معملا ىلعا ةركاش لا ريال نم تيبس نوم عّلاو فرطتلصاكل وصوم مال فقل ل كرو

 أ مكاروا لعاف ماك كس لوصوم مال فلا لاك تس حس باج يأ سات ناب

 محا هدوم مال فلاب ب لوعفم ا لاف محك ير ورضي نيكئياج ىر ور انومب اكل وفم |

 ْ ماكل وصوم ا

 ا ا



 َ ا

 ماس ماتدكج الا ذااكمتد كاي ب .ناياكدتا تأ برعسص ةيآو2ا 72

 لكايداتوتةساجايلجت ىنسبم اتاطم لوك كول ةيا ىلا كسالي توم قي لوصوم
 هس ضامراواك هياء

 مئاق وه مهيا بيوجروكزب قكلصررصروااوبرول للا فاضماك ئا تلاه ىلهب

 مئاق ىلا بق لوم تنوذحل لود لصررصروا يلا اشعال ىا تنلاح ىرسسو د

 مئاق وه ىا اييجوبرو لصررصرواوب ف وزحيلا فاضم تلاه ىرسيت

 ةعيش لك نم نعزنل مث بيوم ف وزحيلصررصرواومروكْ لا فاضح تلاح ىهتوج

 نوتلاو نيتي فوزي لص ردص اك اروا سدو ميلا فاضحاكى ا ليلا دشا مسهبإ

 0 )جس اتو/ قل تلاع يجدوا لو برع هياء ىا لش

 امساك بس يبجي فوم مشل ىلع ىنيمر وا جوك سعب لم تملا قي نا |:هدئافإ

 ليكى لا لاب ىايتعا هدايز لع تمروصادوا < لاب لاي ىراقتلا بشوت لع _لوصوم
 لكذ_وم مل لع اقروا ايوم ف وذ وملك ءلصردص كايا رمد كلص سقف وكام

 ( يوملا رك زاذوخ ام) <. انكر تعب اشمدجتا سكس تاياغ فور ظييدك سيدو

 -لي لري لش ىبحاص و ذروا سوصوم وذ 25
 -بحاص “اك كاصوزروا < ىذلا اكل وصرموز ىلوا قرف

 به مدرفملوغراكى تلا اصوؤروا< اتويرلمب لوغم اك وصموذ مهود قرف

 و انوه برحلات اصوروا_باتري كل وصمدز مهوس قرف

 نيف طئارش نيت يبل مك ىلوص وم اذ

 -ج طلفانت يئار اذ اذهل. عل ا ورحب كسيرماههتسا نمي يم اهقتسا[ ب()

 لكل وصم_جس هراغام لاذ باتكلا اذاماذهل_دتدارمقتناكور اا م1600

 هدنع عفش ىزيااذ نسوا تينحاا ذامل ا ذصمل_وم ايلكااني شه دحاو كدت اسك امدوا نا كسلا

1 

 أ
 ا
1 

 سس عسل محط سطس عط طعس حصص ع سخط سطس تخص سمع تس يعط ان مريت تصبح تيس صصص سس م مشت سس مط سس



 رم

 جس ال وصوم از نشب

 اذام لج اجي داني الي لش بيك وكاذاع ايي تروس رمد قم اذا

 ها 42 تروص كن وب _لوصرم الزل دق لوعفم لبي تروص لا لثست اذامع تعنص

20111010101 
 لكي روصمم اذام(بصنلاب ) ارانيد ما ًامهردا تقفنا اذام الذم عباتلا ىف هرئارهظي

 ٌمهردا تقفنا اذام  تاذاه د لد اقفل بوصنمرانيد ماًامهرد رواج لوف“

 ام هيناثلا ةروصلا ىفوةدحاو ٌةملك ناك ىلوالا ةروصلا ىفف( عفرلاب )اسيد ما
 ”رانيد ما مهرد ءادتبم هيماهفتسا اه لش تروص ردا لوصوملل اذو ماهفتسالل

 لص تقفنا برش ل يصوماذ دوا تاه لو لدباظفل فرم

 اذام تنج_لئماج ليبك2 ووو لابو لوم لاقحا ل وود لشي بيك لام

 -ٌتقفنا

 راشم تاراشاءاسا دلع قراقتلا بشرجو كد _دم قل ةلوصومر ساروا وراشاءاس 0

 تلو سوم حراك _دلص حاوضومءاساروا ل سوم رانيا

 هب اتوماذابق الطااك جس اتم لالا

 يبعد نقش نوم
 بس لكا لوصرم لا لير زار وبك بطي ذبح الث

 ل ملوصم ل يرن لنا: بهذصا رسؤذ

 -سل رم فيت نيرا ٌشأ بهذمارسيت
 اوكا لوضوم لكل اجبت ل وصوم (90) ىكأ لوصرم (1) نيم وصوم ملا
 يروا اوم لش يب لص يل لس لن لإؤ تكوكي ردصم فورت قرت ل وصوم وا قع

 0 ل يدرك ع ليد كردصم/ل خور ل وصوم

 ا



0 

 3 - ياو يوت ةرباومض ليصل زم |

 -ج ةتامايدركف ودماء سبر 752 ا

 -اهتدتبرض ىذلا لم لاتسبرض ىدلا يتومربمل وحفضرت ارك (1)
 وه لقبر يش لشرلو ع ءادتم اياد ا م(1)

 دعب لس ىا(0)

 و ف وخاف تمالك لصركا(7)

 ى انرمات امل دجسنا ىلاعت لوةسص_ي_ اجي درك زع لسوق الر وردم م( 0)
 هب انرمات

 تلي قرفرتج لشرف رتترالوصومرواريسسا تءااوصم 2

 تالوصوم ليج رواهساتزج لاكي ارعا كس( ىا) قوس كريس تالوصرم ١ ) قرسسف

 -سلكاب بارا كيت
 للص اك لات لوصومرك بج هس نوم لشمس رييم "شيم لصاكى ا لوصوم (!» قرف

 --0لوصرم ف الخيع:ءاب كك ف ذعاكى كا لوصرم (؟) قوف

 --0لوصم ف الخام سينا .يلطل مي لص كوكا لوصرم (4) قو
 لؤي ددصم فو رجلتويك ل ي ةييسدر كش ىل اع كر دصمر/ل صني ل ”لوصرم نر قرسسف |

 -ك ىآل وصمم ف الفكي

 كوم لكيارعا

 + 4 مس م ا
 ليركي يك رواج يروا لب انبلوصوم يس |سا يب لولاشم نا ا

| 

 ا
 ظ نا لإن قس ريو تنفع, فوصوم رب ءارتبم» لوعفمب لا لش بيك ريلوصمما 2 ا

 ْ «نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا نونمؤملا حلما دق



 انهن

 نيدللا_نوصوم (قؤلواولاب عر فرم نونم وملا -_مولعم ثلا, للفا - دلءامريف نيت دق

 مه _فاضماقفلرسكلب رورجب ةولص راج قرتوف -ءادتنم الك روفر عريجتوه#-لوصوم محا
 رورجيراج ل كراج فرت سف دورك حسي فاضفمفاظمديلا فاهم ارو جير

 في فلو اولاب روفر من وعسئاخ كس لعاذ ماد خيص نوعشاسخاوب قلتو غافر ظر كل تس

 مب اءادتته ركل يحس قلختو لقا نيا لاف ما لعاف و هيرمجم رت وريم تم
 خت ا داوم لكاقرك بسس تنصب اف وصوم_ك وصوم نونهوملا لوب تنصر

 اوعي يعن مجر كل يس لطف يا

 «نودبعتنم ديعاالال

 -لوصوم ام لقانا برمجمزتغش م يع ساري لقفل نلب غر فرم دبعا ل اعرب يف انال
 يلقب ركل يس لاق تبل لا الكر وفرع راي ريفا نادل تاب ابار فرم نودبعمت

 هب لوعفمو لعق نيب لتبعاالا اوم ب لوحفمر للص خي لوصوم ام_اوبلصركو بيير

 تاقكي رب لعق لج ركل لح

 4 سانلا عفني نم سائلا ريخ 9
 هسسسيلا ف اضم فاضم_يلا ف اضم افلرسكل رورجم سادللا_فاضم نفل سضلا عر وفرم ويبخ |

 | سانلا لعافوهبر جم تنس رور ينس لقفل ضل (ر فرم عقني_.لوصوم نها دتبسركى
 | اوم رلصرمت رصف مج ركل حس دب لوعفمو ىلع نيا لن دي لوعفم التل تشل بوصنم |

 ا -اوهيير تيس المجر كل حرقا ءادتبم_كءادتبم ومر تكل لص ني الصوم

 ا «ةراجحلاو سانلااهدوطو ىتلا رانلاوقتاإظ
 | -فوصوم اقفل قلاب ب وصنمرادسلا - لاو اذكعروفر عراب ياو مولعمرضاعرما لأ اوقنتا
 ١ فاضم_ميلا فاضم اذكرورجبر بيم ه_ فاضم فله ضل, عروس دوق و - لوصومم 1 ىسللا ا

 | ةراجحلا _فطامواو يل فوطخم نفل ضل عئنوفر مس انسلا_-ءادتبمركل سميا فاضم |
 أ أ



 | لج ركل سرت قيلادتبم ركل بح فوطخم زيارات فوطخم_ ف ولم فلس عررفرم
 ا حي لوخقمو لاف ني_ ٠ لن نر لعمرك يس لص نسا لوصوم حل سيلا -_لص ريشا

 باول ساغتا يلف تبرك

 4[ كتاجونذ ىن ءاج إ»

 ا ىدلا قتل وصرم وذ مدقر لوعفم انكي وعسر ع اق ناون_مولعم نفر لف ءاج

 أ لب لوم يمرون يتل د لع الكفو هير جنم وريولعم ناب لف ءاسج
 | زخم ل ةركل تس لصةيسا لوصرم مسا وذ لصرف لمجر كليب لوصف لطف يبا
 يرق يلطف بج ركل وح مدمر لوعفمورخ وم لعاف نيا لاو

 4 نمح رلا ىلع دشا مهيا»

 يع نفل مظل عروفرم دسشلا هيلا ف اضم الكروب ياه ف اشم طرب قل وصوم ما ىلا

 قلتو 9 ظر كل حس دور ةيساراجر وج اقفلرمكلب رورجب نمجرلا هداج فرت ىلع تضم
 اختو عاف نسل تمفص يبعدنا - لماذ الك روف موج جم تو رور يس تفس خيص دسشا

 مسهيا لصركر يره سا لكل عرف قيادتي وهن دع تب لور لح

 -ك كس لوصرم

 «مهبحا ينوبدا نيذلا ةذتاسالا ل:

 ىيياقد ناوت_لعافب لنا وبدا - لوصوم م1 نيبللا_فوصوم اقفل_مضلايعروفرم ةذقاص الا

 نسيدذسلا_اوبلصر رمت لحفل ركل يسب لوعفمو لطاؤ ني_ الخشاب لوعفم الكب وصنف
 ا عرؤفرم بسحا ءادتيمرك يح تفص ىفب فورم _ لوب ترفصركل بس ملص خيي لوصوممكا

 ا و لاف ني! لخناب لوحفم الكي وصخ يه لطاؤانا رجم فسر دريس لقفل سضلب

 3 -اه«ييرتيمس الم كل عسر اادتس_رخ لك فمر عنز ركل عسب لوخم

 «هديو هناسل نم نوهلسهلا ملس نم ملسملا آف ا

 لاا لس سس سس

ْ 



 ام

 يفرم نوهلسملا موتو, لجل - وصوم نع داداه رم ملسملا
 فاظم_يلا فاضم الر ورجير يو فاطم اظنفلر سكك رورجج ناسسل راج نم لع ف اظفلاولاب

 رورو - فام اقفارسكلب رورجب سي_رقطاعواو#.يلع فوطخمركل يس ديلا فام ةيسا

 راج_دورجبركل مح ف وطعم |ريلع ف وطعم وطخمر ل يس فام اشم يل! اخ

 يرن يلعف زبر كل يس قلتو عافني لطف اسكس ليلاس قلختؤفلفرظ ليرد
 اوه يرجتيس المر كل عسر ف قياادتم لوم ةربتركل ح_.لص نيس الورم نم اول ص

 ©« مهلامعا تطبح نيذلا بكشلوا## 1
 لامعا _ مولع وار لت طب د لوضومما نيدسلا_ارتنم ل عروف م وراشا ما كلوا

 رك تحس يلا فام نسا فاض ديلا فاضم الكروب يبس#ه- فاضاققلمضل عرف
 لايح_دلص خيرا لوصوممسا نيدذلا_اوبلصركو يره يلحق مب كل بسس لاف خيا لن لطف

 انه يريح المج لكسر دتبع_ربثلا

 .. (ةضيرم تناك ىتلا تينوتإل
 راب نمسا فار قب لن تيسناسك د لوصوم حا ىسعلا د مولحم نت, لف تسيف وست

 رمت ميسا تناك ثا قفل ضار ب وعن ضيرم م١ الك رف ىهبرجسز تنشر ورمي
 لخبر لك عروفرمركأ (لاع_لص نيل لوصوممكا ىسنلا اوه لصرلوم يرش يلهف لهب كل اس

 توعوي لعق لقبر كل مس لك نيا

 © نودهتجي اوناك نيذلا حجنإل
 ةرايريففاود رقاب محا حفار ناي لخنإ اوناك وصوم < يللا د مولعم وتمر لف حجن

 لف الك دفعا ياو د نوفمبر فم مولحم عرراضم لن ودهعججيب_ م الكرم
 ميلف لب ركل يس رمتو محا ذيب قي لخنرربقر كوم رم يطعف لعب كل بيس لاف يال ا

 اوهييرجت يلف لقب ركل بس لع ذييسا لن لعن رك ا يسسلص يس هلوضوم نييذلا صير مخ ا

 سس اس سس سام ص 2اس سس عصا 2س ع حج سس لص حن جس مس سس صح يحس حب صصص سس ب مص اساس



 نايا

 - لاعفا ستامسآ مراهج مسق 5

 كل نسخت لاعفاروا كما ةئداساهجنايباكل فاما متقوج سمر دلك يوما
 اًلامعتسا وانعم لعفلا نع بانام وه لعفلا مسا افيفرتت

 لع كنس يدارم حس لاتتسا_د: ماقم مق كس لخئر بع لاجتساروا حمد جس هد لأم ا
 -2 نب دزكرب لومي

 -ه بما دنج ل لادوا_هساف لتخا لم لاعفاء اس

 ىو لاعفا ةساهسارب كيد دز كسرؤبج بهذمالعي

 تلالوب قتل لن كيل سا لإ لاعفاي ديدن نفك بسهذص ارسسؤد
 لو ةسلكتلالدبب ثددع لية

 قبب سس و سيمت اب كل ليدز نس جرب بضذسم ارسسيت
 لاعفا ركل ديل ساس اكن بر عب بم زاد نايات تيكساكل اعفاء فلاخدوا-<س فلا

 اك تاجر وجت لون تسرك بل وبقوكت اءاطع ب دوا سك وبقوكض اخ كس لاوفا ل سم

 لي لؤتماي ىبو تركت لال ورب لف لاوفاء سا يدك بس فالتخا
 لاوفا 2 [سار كرب قخالسدعباي اتركك الدرب دُعَ فل تاه هرم لش بيك قف

 ج2 دات لاك د يل

 دعب لعا ما لدي قلي كتلالدبب قتل دُعَب ركأتاهيبه دأب كنيس لاذ
- 

 ْ بيك باه قتاكت اهيهءوج تتاكد عبوج لو ةسد/تلالدي لقنؤعمب بم ذارسد

 0 -ر/ 4 تاهيه لع اذرو!تاهيه ل اع لونك تاهيه
 ا رواج لئاع رك ب دعاو رثيص دعي روادعب نثكتاهيه لو« بك ال يدُعَب ظلال ْ
 ا
 اسس ل اص سس سس حصص صصص حس نس تسص دي بص ءخصخ ص خصص تحبس خاص حاج ل
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 ا لري مر نط م ليركتمللدب لؤي فج لت ماحد ليفة
 عرراضمروا ركل وقتكم تروا قص اخ اك نم لظنت رك يكل بق اوفس لضخ كوكي
 1-2 كل وق -وكبطافاي دوا مذاج وم ا

 ناكل سل رابقاكس نشد ل ما سدابتلاك تاي دك هييصست هعجو |
 رابقتا كح تلاذ ي نكي ليرة قعنس لايف ءاساجايكاعكر لعفلا مسا مان |
 نو لئالوورعتمرب سد نإث ءاساللب لال افا حس ١

 0 لاا ْ

 ييدوا جس انرك وقلبطاندإي ردا مزاج لج عرداضعركاروا جب نك وتوك دوا ءانتسمالع أ
 2 كسل وققوكاءاسا |

 # لإ ءامساريا زعل لإ رام كس نالوا كس لاعقا نا واكس ناك ىضاش ليحل د

 دم وص بيج لآل ري روتي الو 2م هركتب لاعفاءاسا تبل ثلاث ليل د
 ري لك جس آيس ريكو وت لكك ليي اع اييركا كتاب لاس لد كي
 ردصم# بس تيرا لتر وا لوقت فر ظوج نو يلا لامقا» سا ضنا عيبار ليل د

 لح اهقالاو لضخ” ني يكل اوفا لإئاسايبمل كت اي كامكس لد قبب لو لوقت
 < ايكاي ربك لاعفاءاسا مان اكن"

 ني نيصسق نيت مك ىشعم رابتعاب ىك لاعفا يئامسا

 (ناعرس) قرتفا قث“ (ناتش) دعب نم“ (تاهيه) ىضاص ىنعصب لوا مسسق

 عرس قثك
 - لهما ىا (ديور) - شيري رضاح رصا ىنعمب مود مست
 ا -لبقا ىا(ىح) تككسا ىا (هص) ا

ُ 



 ا

 -لزنا ىا (لازن)  ففكلا ىا(هم)

 _ لدخ يا (اه) كرتا ىا (كارت)

 مدقت ىا(كماما) بتببلا ىا (كناكم)

 منت ىا(كيلا) خان ىا (كارو)

 ليخ ىا( كنود) كنفيدح ىف ضما ىا(هيا)

 بجتسا ىا (نيمآ) مزلا ىا(كيلع)

 «رغا ىاهيو) عرسأ ىاكايهو تيه) |
 هيلا لجعع ىا (رمالا ىلا) هيلع لبقا ىا(رمألا ىلع)

 هب لجع ىالرمالاب)

 عجبوتا ىنعمب (0ز) نر لي عراضم ىشعمب لعفا ىنامسا موس مسق
 نورفكلا حلفي ال هناكي و بجعتا ىنعمب (اهاو ءاو ءىو) رُجزتا ىنعمب (فا)
 رت سك قطر لخريف كس ادب يك يفوت لاهتساوك رراضم حك اها سمسا ف ضب

 لعاترضت رش)-< ترج زد دللي سكر جونا حك ر جزا قش اكفا بت كوك
 ردا لي عروضوموبكب ل اعفا حساب لي عرراضم قي هش تاب ئتا نايل( عزل

 ىلع مع كيبل لأم لش لص نون لوقت سس فرظروا سس روجر اجدج لين افاد
 ديرع جس لال ماو لش لاي هشيدايد بكري روطاس رات نايس نود لع كنوددوا-<س

 (وارفصارفرلب ليتمربا رش لع رطخر عاود هرفصا ترف زج عماوعلا عرت) ليفت
 مسك تلاصا مدعو تلاصارابتعاب ىناث ميسقت

 ليث لمت تح تلاصا مدعو تلاصار فاي ل عفا سابا

 د هريغ ىف لمعتسي ملو لعفلا مسا هرما لوا نم عضوام عوضوم لوا مسق
 دم « هيو « ناش بي_نوبئروضمل_ ع ساازتبا

ْ 

 سس صح صصص صصص لا



1 

  لعفلا مسا ىلا لقتنا مث ىنعمل رمالا لوا ىف عضرام_ لوقتم مود مسق
 - ل لتروص نر كلا

 مزج رواه لفسا لواء زب ل سا لإ كنود« كناكسم تي لوم لوقت يس فرخ (1)

 لصتنو جريت رواه لما ناكم لب كناكم < قار ماق ب تلاع ليال
 ركب ديك تس دورين فكروا حس ىلعاق ريم كداب سدد الكا هس اقري لاح خيسا
 -< الاجانب ذي رورو فرع

 جس ليقف ررط فرو لع للا كيلا «كيلاع تجب دم لوقت تسدد اج ()
 -اديز ديور هتيم م لوقت ردص (0)

 هدئاز ءلب روا لاف ءاه رواج_لخعا ىلع« موصلاب هيلعف عطسي مل نم 5

 يلوم موصلا

 -لؤ لورع كرت« لزنا 7: كارت «لازن بت لو دعم موس مسق
 و ىتنملاو دحاولل (هص) لوقنف عيمجلل ٌةدحاو ٌدغرص مزلي لعفلا مسا:هطباض

 بطاخملا هيف ىعاريف باطخلا فاك هتقحل اذا الا ثنوملا و ركذملا و عمجلا

 خلا كسفن ِكيلع و ٌكسفن ٌكيلع لوقنف

 ل 29م لب شاكر اعرما.ظيجب لورحمروا لوقنث ل خفأ ما :هطباض

 ردا لإ ةس آب نزوكس( اعف )شيب دج لي روصريفروا ى ارت ل ورعم ل عنأ ما :هطباض

 هلا رد) كت ليث ذاشرواروانات 1 تس هيتس الغروا لإن اج[ حس فرضت ماجدرجب لل لم
 لرِداب ىنعمب (رادب) ك ذأ ىنعمب

 اعف درج ىلا تن ىايق سدرك اخ ناذدرجرما تكل أع اعف :هطباض
 كارت ءلزنا ىنعمب لازن - برضا ىنعمب بارض تي_ي_ يركن تشولرما نمي

 - بتكا ىنعمب باتك ءبرضا ىنعمب بارض كرتا ىنعمب



 ىتفص لافروا ىردص» لاوف نبل اعف روان تحتم رما لاعف ا

 ده نيمتلاب كل اعف جس نتطروا يصف لج سوم ىنبم لكل افرول
 و0 لزنا ىنعمب لازن يتوب مات ج ىرها لاهف(١)

 روجفلا ىنعمب راجف بوب لم قع زر عسر رسمت نا يردصم لاهف(1
 هقساف ىنعمب قاسف يوب لش نحل تنم ىتفص لاف 6
 #ماطق يش دوى سس لش حرم نايعاج هلع لاهف (4)
 خاوي هلي كادوا ل لع تنكسر طا عرس لشغل ساس ىنبم كسبت
> 
 2س قرما لادفج_تعباشم لكك غل الو ىلع ككل سي متم ا كرصتروا قرد
 < اتاجاياب لع ل م لاعف كك سا- لش لدع (2) لش نذو (1) لش لقت ابودصجتاس
 مساك ماو رك صا قتلا ورار تس روا م اود لخنوكبسج كى ذب كل لا تسدد هرض كل رعروا

 لازنو(ن اوت اهتركاريي ماكرارمتساروا ماودهسس كرا دوا ل زنا يتجساتاج يكل يدبتس

 ثعس كرتا دوال ونا لو لورحمي ايكيا لمع لش ناد ايدركل ي دبترجتاسهكس كارت دوا

 راجف اج اناجاياب لص وكلش لومتد نا ىاانق ل دع كرما لادف لج سرح
 -- ةقساف < لورعم قاسفروا سر وجفلا < لورح»

 مدجداكذس ىنبم- هس قئاكي ضان فالتخا ثلا ىملع لاف موك
 يفك ررشددهاكك_ كس ليصفل ب هب اشمانزوروا الدعدجتا سكس قرما يلاعفا كيرلس

 لاو ىئاجحررش ف ىلا ضفاي
 قت (ىح )جس بكعب دوج اتومدجتاسكس ءابءمال«لئروا سفن كرعت (لهح) 725
 ٌالهيح نب وتلا مروا ني'دنتالب لهيج ركاركف لاري ةلجعلا و ثحللا ىتلا(اله)روا لبقا

 ْ -حيصف اهلك_جاباعأي



 اغمل

 كيمانهسدب# دهس ل زاده رجم لاقي نايت فرم بس لادنا اا 2 |
 هد ليث تس كل وق شيب وجروا ليث فرعم شيمي هو لو تس كن يكل قلن وتزج لافا سا حاد
 سا سرك وبقت نفو ضب يل رك ياؤكروا ني تل وبقكتج دوا يؤ سب رلك

 ني وتتييكيل_ سال لوم فر عم ستقو لا كس رك بيل وق تنفو لرد ا ل لوم هرككتنو

 ه4 روش ا

 هس ب متنشعسس رايتطادسر لو فيرتتل فأ مزن لص

 (هلب كارت لازن) ض_ويزرعم شيب ()

 هيو اها و) بجرم وركشيمب(0)

 لاعتسا رش لو كل افا ساس ايي (ُهّص ءوَض) هيت قرعم زوم ناونمريغركاو ركوب نونم 0

 هاك
 روا ل ركل كت هالع كى كتي يب فر صيغ لف( لاعت) ا(تام) 5

 كسفن عمجا ىاتسرما ل“ ملروا هداه < بكرسي بيدنا نيترما ملهم
 انيلا مله ىلاب ىدعتيف لبقا ىنعمب و مكئادهش مله_رِضخَأ ىنعمب ىدعتم انيلا
 مو عماوهلا عمه ديرتلل مله ماللابو-

 روادوبرضاو نت صحا بج_اندم قى الوب جس لخأحا لير زنك زا ىلا (مله)
 - تيا ص قكورتش

 ىمله < تكل: ًاليطاقماي كيل لاس لت يونس م
 1 كيان ايجات اكيد فاك تاس لارداجس> آيل بج بر

 (ريندلج ىلومشلا)_< + [يل_ هس ليل قاطع لاق
 غب لئاعد تنس لاج لاي لاعقسا بش ل ناك سي جدك كس لاعفاء اس 2م
 <سانوج حلاوي لي كل صالا كك ايل ايدج ويب ذ لتب_ةنب سئل وتل |



 < نيرمشلا
 4ةولصلا ىلع ىحإ»

 ىلع لاف افكر فرعتمناهرجمرتنتيمح رض اعرمارك دعاوي لبقا - لبق نتصل حا ىح
 يا لش لبقا -.جتاسكس لبق قلختؤفلكفرظر ورحب راج اقاوم رورجب ةولصصسلا جف

 -ياثنا يدعف لج ر كل يس_ قلتو لك

 6 هيبتك اوأرتلا مؤلمه

 يلطف لزج ركل يس لطف ببال لاف تناابر جم تسري لوح _ ل نك اه
 رورو )فاضمورسكلا رورجب باستك لع الك وفرع اب يمملاو لف اؤارقا_اثثا

 لاف لب لوي لس لخبر لوفمر كيس يلا فاضم ىثإ فام يلا فاهم الكورس
 ياش ضعف ل مجري لوعفشروا

 «قدصلاب مكيلعإ»
 لوخفم الكب وصتضريم مكر _لعاف لك عرعر ايريضلاو لمن وهلا -اوهزلا قثحت مكيلع

 كس لثأو مزلا قلطتفل فرط كل بتحس دورجب ةيساراجؤ اقفل رسكق درج قدصلاوراجاب-ب

 بيمئاشنا يلعف ل مجر كل بس قلختوا لع ىنب لأ و ملا تاس
 «ىماما#

 ملعب ركل يع لاف ىفبا لش لاق تنابرجم قسري مل عدت -مدقت نحيل كا كاما

 ليتات يلع
 4 مكتارو» ا

 لوم ل وح يمك لاف ادرج تريم خات را نشكل ما مكنارو
 هيناشنا يلعف مب ركل يحسب لوعفمروا لعات يالي

 ةديعسي) ا
 رف ديعس لاف لكمال يرجي وعدل وعدا ماقم فخفت



 ص

 ألعب لوضنروا لاف با لع وعدا ل1 ل وعدا ير لوضم ذب ومنح شل
  يتادني مانا يصف زمج

 «فاامهل لقتال)

 روز يضاعراج ل اههلا) لما الكرم تناب رجم فتي فل موز رد اضم ل لقد
 قاختوا لاف نب لح قتال -دحتاسكس لقنالاوب قختنلافرظر كل يحس داج ةيس ادا لك

 ذي لخخر لئاذ ذك روؤرم تن, رجم زري لج وداا_عجج ودتا نشك فالق كلب
 -يتاقفا يلعن مج ركل صس لوقا لق لوق امم لوقضركل يس لاذ

 «نودع وتامل تاهيه تاهيهإ#
 مال (امل)_ج قاب ربي دعب“ تاهيها سود- .رطساو ا دعب قتل تعا تاهيه

 لش لصف لك وفم زرار يتلو نول تابنابةر وفم عرداضم وو دعوت .لوصوم ادا

 ل لاس دور ةيسا ءاج_دورجب ركل يحس الص يا لوصومم_.لص لعق لهب ركل بيتس لاق قب

 ْ يلطف مب ركلبس_قلختنوا لع بلغم ا دعست دجتا سكس لتما دعب قلت فالف رمت
 يم

 «دلاخاي كيلاإ»

 ركل حس لطف با لن لعق الك ةروف موهير جنس عدت عدت نتكلم كلل
 يلوعفمالحم بوصنمدلاخ لو عدا _ وعدا مام متت ادن فرت ايد. موقنءارنلادوصقن

 ادت اشنا يلعقرلمجركل بسب لوشسروا لك ؤزيب_1لخ :

 « نيملعلا براي نيمآإ»

 لك رؤفرع تنادبرجمز تسري مولعمرط ورع لف بحت بجستسا قش حا نيعآ
 بواب لتثوعدا_ ودعدلا ماقم مقا دنفرتاي-مدقنمارنلاب ووصقنركل بل عاف لخير

 ركل سس يلا فاضم يدا فاضنم_هيلا فاضم قل ايي دورجبنيملاعدلا_فاضم فلفل



 لا

 رشاد ني اعنا لعذر ركل اسس ب لوضمروا لعاف نال لوضع

 « ىنلكم ميلسيإ
 مضرب مهل لماذ ل رؤس ادرج ريل لا وعدا -ا وعدا ماقم اق اد خفري
 لع كناكسم_ءانيت اعنا يلعفزمجر كلير لوعفمروا لع خشب لوحضمالجبيموصنم نذل

 ووصقنرال سس كاف ني لخلاف الك روفرع تننااي جمس يمر ف تسلل تسلا نت

 بيم قنا يدعف لج ركل بيحس ءادنل ار دوصقن ارث اداب

 «رمعو ديز ناتش 2

 هيلع وطعم ذلرمضلا رفع ديز._مولعم تب لأ قفا قفا لثكل لاا ناعش
 لخبطة ركل يس فوطخم جار يلعهفوطخم ول فوطخم انزل ىشلايعررفرم رسمسع .فطعداو

 -يرتييلعف لهب كل بسس لطف نبا لفات لكس
 ©« كى رابملا ءادفلا ىلا مله ىقيدصاي»

 ارزق ب وعن ىقيدص لع الك عروفرم تسري وعدا .وعدا م اقم اقرت إب

 لود ب لوقعمركل سيلا اضم يدا فاضم_.يلا فام روبرت فاقع

 عروفرم تنابرجمز تسيل تيا ىتياؤ““ مله _ىوانمركل بسس لوعفضروا لع اقذا

 تفل سككب ر ورحب كر اسبمسلا_فوصوم افطر سكب رورجب ءادسغسلا -راج ف رتىا_ لئن ذك

 هب لوعفم عاف تيا لعنه كس لن يب لوضع كلي تفصل فوصوم_تفم
 يماشنا .يلعفلمب ركل مارنلايووصقنائج_ ١ ىدانم دارنا زوصقنكل يس

 © نيدشارلا دفلخلا تنس و ىتسنب مكيلع#

 ًريزققورسكلب رورجب ىعتس راي فرت اب لكافي لن اوهزلا .اوهزسلا ثم ميكي لع
 | فوطختركل سيلا فاضم خيا فاضم_ديلافاضم اذكرورجب ملح اي _فاضم

 -فوصوم افطر سكأب رورجيوافل خلا فاضم النفل سك رورجم تدم _رفطا ف رتواو يلع



 عر

 فاض ف اضم_ريلافاضمركل سس تقم ب افوصوم_ تنضم قفل ايلا,رورجب نيدضارسلا
 قلختوفل#فرظرك مح دورجبراج اد ورجبرك مس يلطف وطعم فوطعم_ فوطعمرل بيلا

 يتاقتا يلف هجرك يس قلتو عافني لن هتا نو لضخ

 4 نورفاكلا حلفيال هناكيوإ»
 ربيت شع فرت - لاذ الك روفر اذاربجمر تسر يمل يد وعلا عم وعلا زك اكو

 لاق تخل مضل عررفرم نورفاك تخل ضل, عرورم عرراضم لفي فديال# نام الجموع

 هيما لعب ركل عسر توا ما ةيسا نا كس نا لوري ير يلف لهب كل تس ذب الخ
 يرث يلعق لعب ركل بسس لوفحمروا لاف غيل لحن ب لوم ربح

 «ىتيهتلهطظ
 هيلعف ركل مس لاف ةبدا لكل ئقالح فر بوسه رجس تريل حش تسسلاف
 رمل راج مال لكاقالح روفر عتسنا ابر جم تسي ولع صر امر لفت سب حكت سسيه لاق
 وا لعاب ل تاهل لش تيه قلختفاافرظر كل يدور جبرا رورجب احب بم ونم

 يري لعب ركل رلوقمعيس: لق لوقت اعنا لعقد ركل يس قلت

 «اذهط
 هداشام لاذ دل فالح فر عتسناب رجم تي ولعمرط امرا لفل خ_ذرح زك عا اه

 يانا يلعف برك يسر لوحفمرو الا غيب لحب لوعفما كب موصنم

 «ىباتك تلم >
 داق اج روفرم تناسب جرت يمت مولع عراف تسي تميزك تلسا تاه

 لن لوعقمر كحيل ف اضم با فاضم_يلاف اضم روبرت فافم باستك

 يم اشنا يلعف مج ركل يتب لوضسوا لعق نسا |

 # مكماما دوصقملاو)

 . | دوركم مك _فاضمالث فم مهما _ءادتبم اظفل ىضل عر ؤزمد وصقسلا طاع واو



 اس

 ٠ يريسا ملل يا دتبرش لص لا فام ىلإ ا افاشم_يلاف اضمك

 ديزاي همإ»
 قبلا اح/ر فرم تنابرج زلت يم مولعمرضاعرما لن ففكلا فكنا تح هم
 وعدا وعدا ماقم مقءارتفرتاب_موقنمارنليدوصقباعفاريلعف ل رجركل يس لظز

 لبطسب لوعضروا لكاف ذيبا لخبر لوضمااجب ب وصنمببزلعاقال روفر عتسنااب رجم تسري
 بيتادن ساقنا يلعفمج ركل متسائلا قدانم_ قدامي قنا يلعف قبرك

 «اضيرش هلبط
 لاف اجب وفرم تسلا برجي مولعمرض امرا لن د عديت خف هسسلب
 - يتاقنا يعقل مجركل يسب لوعفمروا لطاق يدا لش ب لوضع اب روحت” افيرش

 © هللادبع ناعرس

 هللا نقل ف اضم اظفل لايعرف مديع مولعشوتتا ل عرس عرس تل ما ناعرس

 مير يلعف مج ركل بس لك ىببا لركن ركل بسس يلا فام قي افاشم لاف اضع

ُ 
 3-0 ةتاوصاج_تاوصاءاس منادي .تاوصا ينامسا مجتب مسق 70:

 ......ايوزاوأ قوم تيوصت قت رار وااو ثكىكت وص

 ارت يلو تاوصا ساما

 ركل هو توما ناسنالا راغص وا لقعيال امهب ترصني مسا وه لوا مسق
 4 ذل لا كشفوا هيج كدذاو 1ك سد ايس لاو وذا[ ىلتخأ ىوز

 تاعاعوزيك اكو لاعزاوك-

 مايكل راو [ى ةعومسملا تاوصالا نم توص هب ىكحسي ام موذ مهن
 دوال تك (قاغ قاغ)و لاو [ لكس دامت _ ككل تتنو لس يفي لكل تقوس ليف اوخ



 وكرار 1ك تقوس فروا( ق 1ىكتقو ل ٌشخروا ( قط قط)واو زاد لف بروا (قاط قاط)وكناو [ىكبرض

 هه -ةيرهالا#امادماو ةريره ابا اي خب خب ارفف 1تبق (خب_ خب)
 | ايمما- ومس روا ل ثيل لماع دش ير لكك بو كى لاح اربش لن ىف تراوصا تس اساوي

 0 لو تادرفعل يت

 3 ماو هلكت ناوي تقوي بتمام فر فرظ مهش مسق 7
 نب قلك فرط ناكم فرط (0) ناءذ فرظ(1) لؤي مناديب فورت
 ناياءامفيك فيك ءىسم ءاذا ءذا عمرك كالدرب كفوو سمو نامز فرمظ

 ا دعب« لبق« نألاءامثير«ثيرءامنيبءانيب« ضوع«لبق ءطق ءلنم ءلم «سما

 أد حاسما ل انه «ثيح بتول الدرب لج ١١< ناكه فرظ

 | روا (ندل ءىدل ءيسنا) ناكملاو نامزلا ناتكر تشم دبمفورظروا - تفاض الا نر وطقم

 ا نت تس لش لال لاوحا تثوك (دعب لبق)

 ا < ليصفت روا ىناعم ىك فورظ ىئامساج

: 

 ا
 ا

 ا
ْ 

 ماق ذاهب_وب لفاورن لويك رداضمج ركاعسج 1ك كس قنا ءتتنو لق نإ

 #ماق ديز ذا ءدي بز |

 | ثدحت ذئموي مهقانعا ىف لالغالا ذا بت« + 1ك ل اتسم

 جس لابتشا ب لاهياهرابخا |

 ما ذا هس لوري سوم ماكس لاا [ كني دتجس لني وتب للا: لوري تيما كذا

 فيت كس ىكؤ راقتابشروا-انوم فرحك اي قرت نتن جس قر رش لي ساكس يل

 لنا وو سسك ذا جس ايف لوعفمركى ل يلا فاهضمفاضملا جس انوم ف اضم فرط كدت |

 | هللا تمعن اوركذاوع دووم يرشت او رك ذا لدي ن آر كس فذ ٍ
 ا ا



 امم

 فاآدعا متنكذا مكيلع

 ىا -باذعلا ىف مكنا معملظ ذا مويلا مكعفني نلو بيت 1ىكل_س ليل ذ»
 مكملظ لجال
 هس لاك كف طايل فاضمل مب نكن اند, فاشع فرط كلب شيب ب |

 ٍدعمري يتج لاج لال نيتي سالك
 اليلق متنك ذا رب لوم رو انتيده ذا دعب بيج نوب ع ويلا فاضم لية

 تذبتنا ذا بيج اقبل دب عسلي

 صاخ لك قطر ذا ل لئاقم كس ءذاءا ذا_ككاجا_لكبجءتنو ستتم < اذا >

 ليتر ةرس ا آيل لاتتسا شرورد ليقول دلكوب < صان لس لاتحا يدداب
 رك ج6 [هكيكل تت ئ رذاذ يرواروا- ةراجست ؤار اذا هاه قاض

 ءاج اذا تتجس لاجوم صاخوجتاسهس لقت منار ركام ووأ اجو فادي تاج

 غلب اذا ىتح_ ةراجت وار اذا ت_ج_ م 1ىكيل_< ىلا متم رواددلا رصن

 سمشلا برغم
 لعب سرسوو نوم اكل متت كيال جست ب قم كط رش تس اناس ياي قي ماك يرش لئلا ذادا أ

 ديتاسسك طرشوكل قبب راق ان الك يلخفرلب حس تبدسانم ىلا + بتوع نومك
 أ < لجان اناكيسا لبق يش 2ك هس ارش عنو لكلا كوب ناي تبسازم

 | سما اذا كيفآ يقع داق نال يلف وكس لكذساج ساي قتطرشروا

 هه ترو قم انيك ةعلاط

 -يشغي اذا ليللا و ت24 تيفرظض كوكو
 وكذزج ىكق ماكل جس ردصم كل اقم باب ةاجافم هس 1 ككل ك- تايافم لكروا
 ١ تلالدب كح اي ب ذسدم كاوا كس زتج ىلا اذاني ب فك ياوكرج ىكانيل لس كتابا |
 ا ا



0 

 رواتب لائق ملاو مرش تتقو لام كك ةاجافص ب بج نايس ج1 كذلك
 ساجوب قرف لب هيط رش رواديتاجافه ذاك تج_راقم نوما رتتمدحإ لس لاس هجوبوا

 - بابلا ىف ديز اذاف تبجرخ ست

 هساتعع تاو كل دب حكرا جانب عتاوريرب اذان لتدريب سوك محا كساذا

 -ىجس اذا ليلاو بتج اتىلاغت قمل اءتيطرشو

 كلاب ناكم كلب كبي ماكماذا(/)د ليت لت ننال اذ
 يلم | نمي نم يم لولوي سلكت الدرب نام اى تيتا ذ اذا (0)

 -_ رم لور اكنلارب لف رصروا

 ريما لقب شيب لوغم اكس اهلك ت لاو ري تكس لي ب ككايحادج قس حاج افما ذا (-)

 هنا

 اذا مكس سار كن دق لش هس راب كس اذا0) لإن لورد لش بص كذا

 هطرشتاودا ماج لومي ردا ارش ل خرا

 ب ةسار رك اه لاع لع لف زج لاو طيس د بن للاعاك اذا كسب لورسدد

 وِ
 ميلاف اضم وف ايككن بديلا ف اضضمارشروا جس فاضم فرط كلش اذا كل نو كت ارطت نلا
 د لنا بصور لباس كنب للا عمتيك لب فام

 دقي لففكب عج اندم لد ب .يلعف لهب رواج ثوم لد ب يسارع اج ماذا
 وو كم ازتلا كح محا رلعتب ل كح يع ماع قماذا لش قس ماشب نبا_وجروجوم

 به اناجوم ل صاع سيو كدق فرص رفي دوا ايوب قرف لم اج افهردايطراذا كات

 ةيح ىه اذاف اهقلاف ببسي لاقحا دايز ترب لام نشكر اذم اذا

 لىعست



 مع

 قاتله ىكقراققابشرداهس نك لسيطرثاناا 11 هجو ىك ءاضسب
 هب قكقوتخس شعروا( بول نثم)_جانوج اضم فرط
 -ج 4-6124 نوعشدي ( تتوب نحت « ىتصإ»

 هللا رضن ىتم تيم _يماوفتسا(؟)رفاسا رفاست ىته بيم مزاج طرش(ا)
 لو 2س لاو نمو تماس طرشروا مانا

 كس طر فرتربج و يطرشرلا_ب نمت قتلا ماين ءزع هاب تدلسقت
 تك

 10 تملي( لقت مفيش »

 رواهساتوه تضرار محم لاعرواعبراهياي جاجا تك اريك تسنا فيكات اج ابكت

 مام اور فيع ياه ج1 كتله لرش 7 اب انه رك تاس فبك

 ترم عتاد لل اعدوا تنا فيك اي فيك تدك رتاكقا: لاوفاعررطىا تنا فيك
 ناهي تشنج فيك بستم حقا قت لوحفم حرر ىلا هللااب نو رفكت فيك تتبع
 ناز فرطد ناب فر فيك ل 2[ رف ابو كك ف رظذ كل نامي

 مكس يرجو ناي اتبك بكن لاكم فرظروا نام زفر وكما كوكس نلاكم فرت دواس

 فيك جه لاح ىلا ىلعازتاكتدنا فيك تاس لاح ىا ىلع < اج رخص ا
 فرط اقيقح لإ تك فرط أز ايتو ا ترجو كاد داب كل لاوحا او لاوستلس لذ كس

 عماوجلا عمج حرش عاوملا عمه  نسح اذه جسابكذس ماش نئادوا سل
 (1«هحفص)

 -< +1 ب حط شغب اجآام هتاساس فيك

 هج ات: م زاهر ليد نكس نييرهاروا سات# ما كيد زنكس ننئتال

 هيجل لوضماكب وكل فا ىيرواهللاب نورفكد فيك يي مدقع اعالي



 مالا تننظ فيك

 هزماهج_ىؤنخمبشروا قو بش ض لاك تسي دج داك« السلا ءاضب تسلسع
 - رم أ ماهؤتما

 قوم يولطم نيتك ل ايقتسا نب ذعس لد جس ماهفتسا ماري( بك نم ناعيتأ»
 نيدللا موي نايا بمبي 12 كس ماهفتا ب

 هك رريظعروماروا كل لس ليت ناين فرص نايا كسب قرف لع ىتم - ناسيا
 ليقول طا مئام زب ماعب ىنم ردا نيدلا موي نايا بيج 012ه ذ/ت فايد

 - لا اين هت سسكس ريظ روم اروا كل كس لوفد

 توي كى وحن ث قكي دهتجا دهتجت نايا بت لوب سناب طرشي
 عشقت
 ديز لكاام هلو جاه د»دتاذاكى ل قارطتس روك تون.( لك نا“ ىظقج

 ىلع ضوع - نآلا قلم طق -ج قع بوك ق دوك بش طق“ ةهكاف
 ردا طنق تاك رش مومض اواو يتا سكس مل فاق« از تضلرواود لم لان ل
 ا طق تجاتوم نك اساكءاطروا قف اكفاق تخل كرمدد

 | رش نطلب قس بو كى وختريشر اني تلع طقررد(7) طق) ل سيتشبو سش لا :طق
 رواج انك وح كس لافتا مال فلا كبس ابك سن 01) ل لوقف قوم
 ريو لك راقت دش ف تارططح لتر واج_ نمو وحك قارس نم كساب سس ضخ

 ؤ هات

 ديز ىفكيز“مهرد اديز دقت ىفكي نب لت اييدقروا دن
 "عود

 ا قر_ر ع ل شاروا ىنيفكسي نحك ىن ىندق ةررط ىل( بس ناك كرد كيا قار يذ)

 ا جالب لي |



 أ فرط كبطايفكروا مك يروا كف رط قربان مل ل + عقاو ىكفاضع زيت

 -كح سرب قكعلطقروا كدق حررط ل الح لاعب ىطق ىدق ريل و 2س و فاضم |

 -| ضرورد ليوا لي رقي نكي مهرد دبز طق مهرد ديز دق لاش رب اما ا

 ْ لامربب مهردديز بسح ىنعمب مهرد ديز دق كي برحنجساناجنلئ البرت
 ْ ل ةاجدجفداربم للود طق وادق |

 0 بج اهرودافاى أ ارطتساروا عاج لأكل تس كرب ) نعم «ضؤعإ |

 | قس وهاك ذم لم قس قارغتتما مال ىونحم بش لوطا درب ضوع ةولص كسا ال |
 0 قسوه ضاع

 ا هس اتم لابقتتما تكي روا  انوم لقي نت طق رواج لءاقكس طق م ضوعأ 0

 ا هج سلبت قرت لابي اتش ىنتم قرت لابد
 م حرطك دعس لبق يلا فاضماكض ولع كيسي جو كس, قل لا ضحكوا ْ
 | ضوعهبرض اال لس نوم قس ضوع هبرضا ال باهج_اجركادم قونمافو ذك ْ

 - كلاي ىراقتقابش لع نا بلد نيرهادلا رهد ىنعي نيضئاعلا
 ا

 ا - <هساماج كك يوم رب قث ضتبادنع نايا جروحه متي قئاكا |

 ْ 5*0ذ521117 رشوش لش

 ا نيرهادلا رهد ق2 نيضئاعلا ضرع هبرضاال اك برم وم عّلاو فاشميركا |

 ْ دلت نش اعوو كلا < سما ) |
 ْ تيفاني اوم الحب وصنمر اكو جرس لؤى ند تش نكن تصب قرتخ رسما تلاع ل ١

 أ تعجل لدم ءذهإ نم رواج اتم تداغ تسي رظا ليبي 22

 ا جد سكوب قوتك مب تروص انك هساتوم ريو لوعفماب لعالم

 ْ ( لرعروا قرم ) حل سمالا دج لودي جانب فرخ فكة لوا



 زيت ناقة ايلركم كأي سامو لاو مال فلاي للا اي م فاضم بج تنلاح (ىرسدد

 - كرابملا سمالا ىضمو انسما ىضم تيج_اتركارم برعم لافت الاب ل لوتروص

 -سعااسما راص ٍدغ لك

 لهب حاس قنا فرك نب تلع
 ا«( )تقوس تدلوا(1) لتس 12-- لوحندبب ذم .ذضج

 اهباوج_اديذ تيارام ىعمه ركل اوم وك لعاب كر تيحالص كا باج

 مكيجوم قألاو تدي (7)-<قمألاو تدم لدا لاهي ةعمجلا موي لم هيئار

 نم عيار ام ءاديذ تيار اماتدم مك ج_رهتيحالص كي باج(

 بناموي

 لكل -قكرج ف تروا فرظري ساروا لو تم حت اوفر ظي ( دم دم) :هدئانأ

 -ال نتروم هنت كنان لصف

 -لؤ قسوم فرط اهيدقوم يونا, يلف يمس المج دعب كس 1(1)

 ءةعمجلا 84 ويذم تد< نوم ف رظريف مايقوم علو عردوفرعمادحب كس نارك (0)

 م٠ اولا تس ني لاقل رواد سكت ساب ربف اكدعلا ءاهتيروا-ناهويطنم

 نس (نسم) ةوم فل اس ذرلاا هادم رج فرت ومدرب ا لصتس نارك( -)

 -سيمخلا موي نم ىا « سيمخلا موي ذم هتيئر ام بي لل
 -انهوي ىف ىا ءانموي لم هتيئر اه _ سم لوب ل نحل( ْق) وب اعداء زركاروا

 نم ىا مايا ةثالث لنم هتيئر ام تت كرس (ىلاو نم) روج هرورعمو ركروا

 مايأ ةثالث

 0 دم

 دعا. روا ل ءادتبم دنم ذه لعيب ذاك ير عبروا سار فمع بو كردقم ل أس وو



 هيض لااررما
 كلكفذم لوزا تقادوا نو بكم دمروا ذم ل :لييلد ىك نييفؤك

 يمك يلوم تباثي بجي بسانعي كتم وكل ماكس لوري لما كى يدان

 كدا لوكا دج عسجو كردقم ل نوم عرف ماكمك ادع كس للا لو بكرم سس ادا نه

 ناهوي ىضم لم هعياراه لوب عررطلا ا تسدابع يزف با_جس.نوم نا قت لعأدعب

 ربرعإ - دسم عسبو ىاكوعرورج ترايقناكس نام ودور مدع كس نلا بجروا

 نموا سضشيب_ نأ حفر دعب طر واهس روبظاكن لكس نص لش لا لكوك سنس

 -هسايدهدببلظب

 ذا دوا نم وكذنم لهب لاء اكل باوج ىىس فرط ىك نيرسصب

 تفل يج- جس ددانوذاشييانع دي زنموكد دعاكب يعاب رقاب لكل ضد لوك نسا. بكرم

 قنمروا سم ةركرابتفا اذار غفر دعإ ذل نبكي اك ب آزين ب ميرور يضف
 يهدعاة.ل وعل اس للاب رواه طلغتماب يو تس ركرابقطا اكن جرت جدع كس

 ادع مكاين يك ش نارواجاجابوب لطي لك يااا اك نال لوى بكف ظود بج كس

 انكار ووو بعجاتت نمد اكل رواانق حك اكول الا دوا اهول دوال ول بيج اجاوب

 -<س لك اهول حرر لارولاوما ديب متين بيا لم لوفد ايك

 يزن كناموي له هعيئاراج يرد آجق'اكلنم لم اك ليلد ىك نيرصحب

 نادج جس ءادتبمذفرعم [ل ع اوت ناهوي هتيئرلا عاطغنا ةددصا كو: رطل تابع
 ما اكدعبا.ق وم ءادتبم الخ فرع رب بج اذيللاوج ءاذتبالاب(رففرم قكوو جس ماقم مانا

 شم بربر لج 19 ريفص نابصلا يشاع _ ارسل اء م فص فاصنالا ) -اكوجر جت كنا عرؤفرم

 (؟ريلج اا ريفوفص علا لع ترن حرش: هرفص بلل
 هيلا قتال ذنعروا سي فرد حو كى الج لاج لاي قرع لع ذم ءانب تل



 00 هاي ايكلر#
 اركاضاتاكءازجو طرشي دوا( تققو سن قت 212 ىس, نزف ري عاق >
 لري ىشار ركام اجر جيته اجوم لاو م عرراضم كامل هلم تن لت فود رك جس
 <: اهل كاتالوم هدالط اسود نارك طر شف مفجع

 لومرادقمدامروا (انير « ثيرسي ءثار)_<_ررسلا نكل وقت ناز فرظيب و ثنو >

 ا -هتالص ردق ىا ىلص ثير هترظتنا ي<ج
 دهسا ىلا تفاضا:ءاتب تلع
 اع قررت لاف لنك نوماس( نلا-ا) لاعتسااكارثكا ا:هدئافإ

 انيلص ثير فقو ىلصا نا ثير -رضحا امئير رظننا تي
 4_2 قاب ناز فرظ_ كس تتتوودوبوم مز فرن م نآلا»

 هج قكقروتر يظروا_ج نم أحال ىف: ءانب تلع
 سان ةلعوم لئاوطنم ء لمع ىصح« ىسلا ءنم تشم دام فهنا 22 |

 الكر وركبروا كوب رب قير لش ترو

 رثكا دعب ل ناايكدمايبو نايك رابغاوكة أكس نا( نيب) ل اكل عاهَسْهَب اسْهَب>

 بس ؟قكيلعتل مج اليو كوم يسلمج

 ةعمجلا ةعاس بيج 1 عا كس نيرا 2 نام( نيب) لم 5

 ا( فلا) بيج جتك لا بج ناي( ثب هىا) ةولصلا ءاضقنا و مامالا ج ورخ نيب

 هج صوت اسكس نا. ذل ىلاجوم قال ودئاذ(1)

 ىلا بهذا بهدت نيا بيمابفتسا(1) لو 12-2 لوس ب ئشأ:(نسيفأ

 قوم لو لثي دعفا دعقت ىنا سلجا سلججت نيل يي مزاج رث() -دعقت



 _ مع

 فيك ىا متئش ىلا مكلرح وناف بتات 1كم نثلس فيك ىنادوا تمجد

 ءارو « مام١٠ لامش ٠ نيمي٠ء تحت 2 قوف 2 فلخ  مادق ء دعب ءلبق

 نوتلاو نع لش نلةد لت لئروصر ايد كنس لو تاياغ فوري ( قفزت لس «
 ليث قم تلاع كياروا برعم

 دو ميلا فاضم(1)

 ف, اّلاب لم رصقر»ا تين كاك نب ايد ينوب فود اشم (0)

 برم لاح لوتبنلاد_ لوب ل فال د صقر تينكرخرواوب فذ يلا فاهنم (-)
 -الإ سا

 قلمي تروص ل اوم قاب قتمطتف لن تيينروا دارا مكترواوم فو ذب يلا فاضم(0)

 ك2 لامي ىسنسب مما لث قاسمي كارا بش تاياغفورظظيب كح لدغ

 اكنلا تاغ لكم الكيك ل ساس انا ءاعكر تاياغ فو رظ م اناكن اك هوم ناصقنر مج

 سجى اك نب كم تمباغ كم الك نايل ف عيل فاضم بحب ناب انوع يلا ف اضع

 -<ايكا مر تاياغ فورم اناكنلا

 كة كارهرك اقف اه ناصر تي لاهي لج غلآ لكؤت : خلادعس لبق
 (7رينرلج اولا قنمعراوعلا عمك لتامر او كتابا فورت )جس ايدل

 ريغ ال ريغ سيل تيك دوءدعإ سال ا سسسيل ريغاتلا :هسطسباسسض
 هس اناجايد وتو سجد كتب اشمدجتاسكس تااياغ فور ظل( بس اظفلرا

 لوم ف اشم فرط كلم بج لام هذ ىنبم فورظوج كج سب لاء اكل ا :هطباض

 -- »كت بحاضم كي جس اجانع ذب قف ىنبمركن اذ وى فاضم فرط ىو اددلك
 خيا فاضت لج هدعاق لج اتوكىنبم لمجد وا فرط ىرلمج لو فاضمو ورك لس لاي



 م

 كوب موي لش لا مهقدص نيقتاصلا عفضي موي كتان كل ساءانب حسميلا فاضح
 فوري رواج زماجانع ديري كا كل ساعي فام فرط كلمت نيقداصلا عتبي
 فاض فرط كل مب نا ساو كييك ج وكف وم قئلس نا لوم ف اضم فرط ذادج

 مانع سيلا اضم خيا فاض اكن لاجئا كانو برم اكل ليث نس

 -طركاوم ليك يسجاو ركل ماع

 لثماظفلا طولا ئاجانع ب قف ب ىنبعروا برنو روك فورظ رطل خت :هطباض

 كس طفل ليلى لع سوطفأن تلي بانع ذب برضوا فب ىندبع لك يغار وا
 ديز برضام لثم هتبرض -نوقطنت مكلا ام لشم كييررص, (1) وم عاودت

 ديز برض نا ريغ هتبرض رح منا (7) لدي ذا, لشن راروكسا ذ# لن

 مئاق اديز نا ريغ هتبرض تل قش تما ()

 2: تانك فرط كيلا فاضل ىلاج اياك راقتا يش لن ناك جس زئاج كس لابد
 ه<ساتركاومزئاج انوه ب رحماك زخ لو مال لاك عزاب كد ساانوج بر عشروا لين

 -ايكيدرلر كو تجد كة سدي نيسان ا لك فرط ريغروا لشم ظفل

 يعي اركاوى فاطم فطيس لهب شكا جس ما لعن اكم فرظني «ثتسسيخ)

 الام زال ثيح مكسب جالك ذم ىنبماكل أ نوملعي ال ثيح نم مهجر دتسدسم
 هساتدمتاضم فرط لا ددصعوج لج رلمج ب لع تتطلب ب ةفاض

 ىلوق قوم دجتاس كت اياففورظ تعب اشم كاف ليو ك رد صم لقوج عسر جا تاب دوا

 -ايكاي دركي قولا سجد
 ىل اعلاط ليهس ثييح ىردت اما تجت_طءابومفاضم لفرط ورفع وكي
 فالتخارلج نص لا كوم لع قثكس ناكم لوب ف اضم فرط ورمي ببج- ليهس ناكم

 كاني تلعوج_1ه لح اج اتوب برخم ليد زنك لأ ىذا كوم برعم ةروص اكس



 ىورفم_ل كرك اى, قلي تايروبش نايا قكوم لاو قلما ىلا تذاضا هو يت
 -سيئرارتما لوكا ملقاك تس ذاشروا لق فاض فرط

 امشيح_<اتئ مزاج طرشمك ابي قع اموم نقال هدئاذ اه بج خضتاساس ثمح 37

 - بهذا بهذتا

 ثا كف اضم لش دعت .لكوج رواج رات فرط كدت يكس راقت يشن انب تملع اكرسدد

 مليك يلا فاضم اك تسيح وك جس اتردرب ال سرج لب دمت نتن اتوب لاك اج

 ( اه اييفص عضاوعلا حرت _ يك ريت اسكس تاياغ تبءاشم لكلا ىك

 برخما قير جيذوم تذاضا فرط كرر فمر كاي لوم فرط درفمتفاضا كا هداف
 بجاقتل ملا ىلا تفاضا ءاني تملا حابس. ايدرارقأرعم_ ضن ب فالتخا لب لا

 2000 تلت ارتحرسودروا قر ليان تلعول لوب تفاضا فرط ورفم

 لولاك اه ىذانوذاشتنفاضا فرط كورفمعل- لاس قبو بت ةابوم تفاضا

 م تا سكر داوم ياك 13 لابج لسا لربنا

 كه ديوب ناكم( مق)لروا بيرق ناكم(اده) لو كس ناك تاداشارب( مش ءانهشن)

 _ىنينعي ال تلق ةمث تيضمف ترج لامدم نقال ثييماج ءاتصضتاسكس لاك

 عم تحج ,كعس نا يج --١12 ارد ناذاي نام فرط « عسف»

 توم بصنأ مذا ب رحم طيبي يب لضتنأر نطروا هس اندم نوكسرب قييم ب ضحأرنغ رجسفسلا

> 
 كت يكن وتل تفااض ريب ىك ناب اتوب لمتشسدق سكس تن اطال ية

 اهيمج ىااعم انج سب_ج_ اتوب .لاعرثلا لب تروصر ا( اهم) بت_ج_انوب لمتنا

 داعم ديعسو دلاخ جت ربت روا

 دلاثكى رورض شل طروادعاد تقد لش لداك سب نرفع (اًمبمج_ ام يم



6 

 _ةنودوه روض (09)رداه ناكءفرظ هنؤذِ>

 جست [لم لكس (ءارو) دوا (ماها) يي

 كر كك ديوب ناكم (مث) دوا بيرق ناكمحانه) لو ك-كس ناي تاراشايب(مل ءانسه)
 -ىنينعي ال تلق ةمل تيضمف بي لاجو# نقال ثييناتءاترجتاس كس للا
 دنع ثلث 4-12-2-ناكمدوا ناب: افرظي (ندلو ىذل)

 لكم ددع رواه طر شروط” ث نا: قرف سيص دنع رولا نذل ىدل
 هيدل ياك اج لب تءايفلا لوم لترين اسس (ىدن) بج

 -انيدل :مهيدل

 لك( لقبر زوم تييفصو) لفسا «لوا بلا« ل لش مكلس نا نودءلفس« لدا يبي
 كة [لائنروتري نا ذهل لإ فرن تي
 يضف رول كده قبسا ثم وم فصودارم حس. لارا ليث لامتسادد ى( ل وا) في
 رخال و لوا هل اه سليب اكوم فرصتك ا توب تدار تفصورلا كوب فرصتي كوع مكاو

 <« ثحب لص اح
 هذه سما ءناسيا ءفيك ءىتم ءاذا ءذا (1) نت ليمن ا كرب 9فدرلن قل

 دج ناكني لك ضغبلا دنع عه دوا لو تم قش يمي ب ' ثيح“ نألاءلنم

 لإ قل م تروص ليا سلخ لاقروصرايوجب_تاياغ فور (0)

 لإ قاس دوو كت بح ا فرط كا لوب ف اضم بج: نيح دوا مويرظفل(!-)

 < لكئيرزلل ع لق كلمت ءاسم حابص - نيب نيب لان بكم (")
 20, ف اضم فرط لبرج (1) رينو فيرتتر نب مسن كفر.
 ل سوم فاضم فرط كردصم كس لخضر بع لص اريل سا نين صدم هركك شياو لإ
 حدا رك كيرا دعما ساني حس هركردصم لوا جان كود جس توج ددصصوب لب لوا ا

 يا



 الوب ل قت كس طش (0)

 لوم ل نكس ماعهتساوج(-)
 -هركو وود ف اضم فرط لفرح تكف رظوج ()

 + نييرسشلا ج
 ظ لك بيك تدوامج لب اب فور ظل ولام نا

 4 ةعلاط سمشلا اذا كيتآ»

 ا ءادتنم اظفل مضل عروفرمسمشلا _.يف_رظ اذا در لوعفم الكب وصن يتبل لوفي لف ىنآ |

 هيف لوعخمروا لاذ يسال ..زز لوعفمركل يرث رتبم_ربخ لنقل لشن عر وفم تلنع ةيفعلا ط-

 -يرقمنزم لع

 © نوتفزري مهبر دنع ءايحا لب
 دوري بر- فاضم فرط دددع _ءادتبم اقفل ضل عر وفرع ءايحا دلومتريغ لئاعريغ لب

 ركل بيلا فام فاضمم_ يلا ف اضم الكورس دوريه فاضم يلا ف اضم فلوسي

 فس رياو-ناولتسإيثاب(روفرم لوجم عرراشم ل نر وف زر ي-جتاسكسنوقز ربو قات
 ركل سرة اادتبمالا هتيم ومر ركل يس قلختزوا لطف بعاننيدا لخط بم الك

 تيرس ل جركل را دتبم اك ا رتبم اومربخر رش سا لعب

 © ةيقلا موي نايا ٠
 ظفلو رس رورجبةميقلا_فاضماقفل مضل عروؤم موي -مدقم فد اتا قم نمت ناي
 9ييرمت سا لمجركل رشا دتبم_ روم او تيم كل يلا ف اضم فارظم#ميلا ف اضم

 ؤ © هللا عيم هلا .الج

 فام فرم -ادتبم قفل_مظلا روفر مهلا د لومتر ين ل ءاعربيت ماهفتتسا كف رتو زنا
 تاس تسبا ل اوبل لترك يل! ف اضم فاضنم_ ميلاف اضم تفل رسل رورجب هلل فل

 | يرثي لب ركل رق دماء ادت اوم ربثركل هس لات وا لاف نسا تبباث-
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 4# ضوع ًامهرد كيطعاالا»

 الج روصتر يفتي لا اذكرو مور رجم تسر وريم مولحم عررا ضم لن بعل ينال

 ركل تس نولوضم ولو وروا لع نيل لش ديك 0 ضو ىلا ل وضم امهر د_لوارب لوعفم

 ير يدعف لب
 «ارقا أرقت ىنا»

 عفر متنا رجم تور وريم مولعم عرراضم لف( قلد دقن يف وضعي دماج طر ىف
 عرراضم لف رس قا طر لك يسر يف لوضمروا لعق نيا لحن لعاف لك

 لم ركل زج رشا زج ركل يبس ل ني لخشر لع لك روفر مناي ربجم تقترب مولعم

 دي
 «سماكتنجط |

 روابي وعفا ذب لشرف وفم وسما در لوحفم لك وصتمر يل لافي لخث تن

 -يرقيطعنزم ل عرز لوم

 «(ديز مادق شمتالإ»
 مادقق_لكاف الك عرؤؤرمرتتسورورميتم مال فذذك موز عرداضم لت مست اماه ريعنال

 لوعفصركل ميلاف اضم ف اضم _.يلا فاطم اظتفلورسكل رورجبديز__فاضم فل رتفل وصنع

 ير ييلعف لمجلس مب لوعفسروا لعاف يس لني
 دعب نمو لبق نم رمالا هللإ»

 ردا لا لغات سيكس لن تيلوب قلت كلير ورجير اجار رورجب هلسلا_داج فرم

 نم رفطاعواو ريل فوعطم (لكرورمب لبق راج فرت نرش رهالا - مدر متر يس قلت

 جتا رسمالاداوب قلعت ركل يم_ وطعم يلع ف وطعم نوطخم ار ورجب د عسب راج

 ديرتي لج ركل رق رتبم خوه تيمركل بيس قلت نسا ومالا ْ



 ريكا طق -.ر لوضم الك وصتمريمول 1 لعب لت تسسب عار لومتريف لاري يفاناسم

 ير يلعف هب ركل عسي لوصول لع يدا لن
 4تروك سمشلاذاظ

 للان لخ__- تروسكف وزي جلف ياي سس عشا مزار يفرش
 لعب ركل يحس روا لاف ذيل لش لظؤن الك عروفرموهبرجم تت ردرمي تدر وك_ ريما

 ري لعن
 | «متتش ىنا مكترحاوت»

 رورحيجك-فاضع فلاب بواد رح لقاك فمر يت او لبا يحل اف
 ركل ععس ب لوضعرو لاق غيب لب لوصقمرك يلا فاضفمفاضضم_.يلا فاض اكو رسكأب

 لتس قئطتزوا لف ذي لل كس لضيق اكس فرط تش ىشننا لجمع لاذ
 هيجاشناريلعفزهبرك

 «ديرت نيا»
000 1 2201011111 
 تير مج ركل يحس يف لوعشمروا لاف نيد لخ

 . 6 هلدرم الف ءوس موقب هللادارا اذا

 راي _-اًتقلورسكلب رورجي موق _راجب - لع فالتفل مضل عروفرم هللا, لف ارا بطرشاذا

 ردا لعق خيا لب لوعفم و .وس_كاسك لثدا رااوب اختو غل فرظركل يس دورجب سا

 هراج ف رثمال_لعاف الك عرف مزتغسو وريم لل رع هيفانال سات اه طير شكل تسب لوف

 ركل يس قلختروا طاف ذي ل هيتس كس دوس قطف افرظرورجبراج كر ور ريض

 #ديطرشرلصجركل زجر وا طرش_ طير ل ومازج

 *» ىكئرو رظنا ديعس اي

 لوعفم دييعس _ لا الك عروفر متت ردرعيم .ارداشم لش اوعدا -وعدام اقم مكاقءارتفرت اي



 سس م

 رؤي ضاعرما لتر سظسنا دام لتس لوو الفال |
 لو ىوعفم يلا فاطم ففايظم يلا فان اكو هرم روز يشل فاطم ف را روكا ا

 ريادي اقنارزم ركل ادنل ووتر انمءارتلبووصقنكل يس لوحفمروا لع سا ا

 4 ناموي ذم هتيارام# 1

 فالامر ؤؤرمناهوي_-ادتنمالك روفر يذه ب لوعفما بر وصيت لعاب لثث ت يأ -هيفاناع
 .يلعف مج ركل يحس يف لوخمروا لف نيبال يف لوشن رقي سا عبر كل رق اهتم درج اقفل
 هش 0

 ©« كيدل لاملا#» ا
 فاشم_.يلا ف اضم (كرورجيريمنادل_ىفاضمالح عر وف مىدل_ءارتنم النعل س ضل عروفم لالا

 3 2 ليتيادتم_رشركل يلا فاقع 0

 ا ْ
 ا تايانك- ليسوا حرم ديم 70 قات قست ع

 ْ ركل اطافلا اع ماني كرف ولا قو قتاك تع ردع ةيانككر وأ ىك ةيادك<س ْ

 ررصملاب لمص لي لئئوارم قررصم خيي ري لاهي 53 ومد ترص تلالد كاي سل

 | دار شتان تار ماقال و وردادمايك ا يكررانك سننتءاساو و نت - هب ىنكسي اه هيسدارم
 | ١ هج 8اءايكياتك كس ماطايي ةنالف ردانالف بج لو برحتيانكء اما ضب لكوكلت |

 | هك رتلالدبب تايب دع مادو انك: فيرعت ىك ياست معسأ ؤ
 8 اذك ىددعوإ درك رخل ااقتكت قفنا هلام مك بي لإ ىانك درع اذك و مك ْ

 دهس مدا لاب تر

 | لو سوم لامتسارركتا سك فطعواورثك يدا ليث انك تابإك“ تسي تيكروا

 | تيذو تيذ نالف نيبو ىنيب ناك انسي و كاف ل تيك و تيك تعمس كي

 | لوقو سكودا قواها اكن اظنود كنا سوم لت اب نسا نايسردكس نظروا ري



 < ةطوزب كاما
 -ٌثيذ « تيذ« ٌتيذ - ٌثيك تيك تيكن“

 520 ىنبم ل يانكء اس2

 هيغل .يمافتسا كير رواديماهتسا مسك نؤ سبط د ردا هبس قريش لش مسكت
 د لوك يمارس يرق رواج نسم حس ماهفت ساد رز ووك جس قونخم
 بكم هسهداشا مااؤروايت فاك م لصي ج كتس دابا لسا ذيسا | ذسق

 كلبا لاب قارعبا بيك وفاق ل هيي حبكة يارطش# <
 -هساغد قار داهساكج نا
 ب اوبل كلج ياك لو قس بو كاع اشرد ا ةرربغ تسي ذ , تسيخ
 ردا لو نسم عت او ل كلج ب لقويكانوم سنن اتفاكدعبا رول لب يانج لقت لمجروا
 < ايلي قي ذا ودلك يقاس لصألا ققلمب

 و بر زل ل صغك ص< لاني برعم لاو ١

 لثة لزا بن ةركنو ةفرعم تسا برضود رب مسا لإ
 ا 201100

 ا و قتلو ب لاهي مقرب 0100 طفل ف ؟ارعش ( 9 ايد
 #هركك( 70 رحم (1) لؤن سيد دس يصر موكرابقنايركمحا
 رواد يليك ع و ل لس نتف وف لبس ماهو رحم زيعم روشل عضوام هفرعم

 ا د يضخ العا (7) تاره )جس سي تءاس كفرحم
 ْ ر يضم (م) ىنجرل0) نين يمتد كاما
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 دارفا نم هريغ لوادتيالف ' دحاو درفب عضولا لصا ىف صِصُحام ىصخش ملع
 _ديزك_هسنج

 يلعاملع ةماساك دحاو درفب صتخم ٌريغ هلك ٌسنجلا لوانتام ىسنج ملع

 راجل اول جاف رايقلاكساظقا بلا مورلا كلم نم ىلع رصسيقو دسالا
 لثم هنم لاحلا ىجم وذه ةماسا لثم هب ءادعبالا حصي ل هلس#

 فاضي الو فيرعتلا فرح هقبسيالو فرصلا نم عمتمبو ًالبقم ةماسا ذه

 هذه رابتعابوه _ةباغلا دساو دسالا لاقيامك ةباغلا ةماساو ةماسالا لاقيالف

 عال اص رثشلو لب دركي ضئيس راينا تنل ةفرعم

 هرلك حسو أتفل ل ذك ايوا رم الكيس هرم ًامروا جس فرم قفل اكس قرف ع لو ىلع

 حص يال للدم شكراج ماكافساو ميا هسرايتفا انفاس اللشجس

 : عياوادعبالا

 ك1 لكسيمع يام عشت يل_ هس ضيع لع سيرا لاع نتا رعت هعجو
 ال حو ل كس لكتييعا دكا دارو ضلع ربو حض هيل كس ضخ ندا اكرم حب ل

 ىو م ننس يأ اوم نين لن نعز سئ اغ حس لاعددرجج قل انس لاعدد
 موسما خم اوبلا يكرس بج ادم لع الي املس 0-0

 34 تمام الوصوم ساروا تاراشنا عاما نلا_ترازوصومءارسا (1” ) تاراشا()

 ماك وكي انركاوم مكب كل بطال .يح هراشا ريف راش ءاسارك يل سا جتس نابع

 نيف هج .يحدراشااذهل_ج قك يلا راشم يآرب لن نق: ماشا لكي
 وك وفود نا كات مكس لصرف ى كل وصوم اس ارواج. اجاجابك مكس :تبؤكرم سببت

 هس انامابكت امك
 لعرلا سي مالي فرم (6)
 ونعم تيفاضا_دهتاسكس يونخم تفاضا فرط كيا ىلع سن اوم اضمك لوك( 7)



 ام

 ده دهدئافاكفيرقت د يظفل ف اضا لترك هب روصقنا ركع يراغوكي ظفل فاضا سيق ك

 221110 كسب «سيت

 لاو لم ماهنقا كس فر حمي ملئالاع ل فرم مب نيدلا مويءكلام  كيبا مالغ |:هدئاف

 كميرا فاضمي ردي شب اضم فرط كدي قس لاسر ناقتي ين
 قرع .فاشمووركف رط

 ماحبالا ل لظوتنزج ماما .يئيوس « ناش « وحن « هسبش« لشم ءرسيغ فن 3

 هفرحم ةذوهدحاودض كيلا ف اضم كركي الا لإث تر هركتوجواب كفر عملا ىلا تفاضا لإ

 كيلع كلوق لثمو- مهيلع بوضغملا ريغ لوتاكملاتتكراب جي ل ةساجن
 -نوكسلا ريغ تكرحلاب

 ترو موت عقول انوه فرم تلقو لاي لج راي بت ءادن فركب فرم (

 ىديب لخ جراي جاكوب هرلك

 < فيرحت بتارص >
 متم لوصرمف ةراشا ولف ملعلا مث اهفرعا رمضمف

 انيبت اهب ةفاضا ودف انيع ىدانمف ةادا وذف

 ( ىريؤصاررلج ىمح)
 دازجر لع ياك حا فراعملا فرعا هداكدجولا بجاو تاذجس ماد لاقل

 هس لوم لما ا نس فير

 مجددا رصتجس اكمطيترم ارمذد جس اكتر بردالببب دهسا هي بيج ةدجإ كس للا
 حس لوضومولم اطلب فرعمو_ ضنبروا_ج_اكلوصومروا م اللب فرم يداهقدج < اكوراشا
 (قرتخ )< (درارق فرعا

 ' - يي مافن لاجس -انترما جرد فاضمإ لما



 اهع

 | رمشمأ لا فاضم اوم انكر هج هيردالار م فاقع فرط مسك جانو” قداس |

 - وترمي كس رعشمأ ىافاضم كك
 كسري شتا ريب قت اقلطم ياني ل جدد اكايلا ف اضم ني ١ فاشم بهن ص رس وذ

 معلوم فام فرط كريمرلا بس نوم بيد ليا ليد انا للا بسط سما رسسيبت

 بم وكل وا خس ماشب نلبادبج جس اهكيدرارقبسناوكى ا لش قرطخ اج انيل لس جدداك

 اها شرق عسا
 سئل سايتلا لم ملكتي ايلسا_اكبط ارجب ماريا لن تارا |

 رجم د لوم رعت بطاخم تنفو لمت جس اجاج لاإبتلا تاقوااسب لم بطاختر ملي نو
 وب ركاب وفرع اوفو كبر صحا كيا لكي حس للا نينا وم مابه الا نك اسوتج بت ريم

 بكد يزج ماهبا لمريم تمركا ىلا هتهركاف رمعو ديز ىن ءاج لاثمى زا رضا أ

 جس املاء يعرعاك ا لب يبذل نكمل اسر يتبل ذبل لبن اني مول ل كمت قب رمسع
 ا (قرعخ) باسم
 أ ( اسر لج ير اا يصل ذك ا

 ْ قير ارخزا لاستي_ع هك ج راسي ب ش بأ رزع_ جس فاتخا لاترد رحم عا

 ا دلائل لع فير قت كءادت فلا |
 5 فرعموكلا ب ايكن ياش من لغتهم ١ نيا جس اي درارق فرع حسا لس ضلوا ا

 لات تروصود كفك فاو ءارتف تي للا 2 يكرس ١ أ

 ْ - كس اجايدركف طوال فلا لإ(7) تس اجاياللصاقام اهيا () |

 ا ( دركركووكسا ف فتصن سس رووا جس ايددارقمك لقسم يقرعمس | ضلوا
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 .دحاو عضوب هريغ لوانتي ال نيعم ئشل عضوام ملعل 3

 وكري لاادجت اسكس دعاو حرفه ورك ع للا لاوم ايا يك و ةليكن يت لج بس مولع ا



 هذ

 ود لاش

 دلما ءبقل تينا لث لزم انناك ماع
 ياكوم تعب إب نبا ما ايبا طفل لش عرور شيل لا شئ لاعدد ملع ريصح هجو

 بلو م فايا دوصقنسس لا للاخ حس لاعددرجب نوم تكا جس تينلوو قوم لا لأ

 -<- ضحم ملع قو نووصقلءذاي حرم كاس بقل ذقوم مذهيرمدوصقل ل ارلا لأ

 -سرفو لجرك نيعم ريغ ىشل عضو ام ةركتلاو
 ل ندري شمال يك نضج ملووورلك

 منكر وابر يل اررط اج تركل وقف يرتتم الدرك جيتس العلو

 هيشم ال روااتوم حث اوزيمتروا لاحاك احررط ارواج اتم تسردانوج ل ثااك هيربخ

 اج لشاب ك نوم ؤرعمر عشر 1ع انوع تسرد ل كاتوم حلاو ما 1-2 سسيلس

 لي كرد سم ذرحت ساس بحة
 لامعتساو ًاعضو ةيوتسم لوصوملاو ة.راشالاو وريمضلا ناك اذا

 دئاز رما نم اهفيرعت نال تلق رم امك ضعب نم فرعا اهضعب نوك ىبعمامف
 ةراشلا مسالا ىف ف ةراشالاو ريمضلا ىف روضحلاو عمججرملااك عضولا ىلغأ

 ا امنا بيترتلااف ضعب نم عضوا هذه ضعب نا كشالو لوصوملا ىفو ةلصلاو ا

 | تسيلو الامعتساو ًاعضو اهلثم فورحلا نأ ىرتالا عضولابال اه رابتعاب ره
 -فيرصتلا ةنيرق مدعل فراعم |

 (اردلج فص حمال عمت |

| ِ 
 ١ 35 0 ” تتوموركذم تسأ -ا|برضود ري هسا 2 |
 يق ريق كنت رقمك ساو ليك لمسنا ْ
 0 لا



 ءا

 لقط ريف حلاق لايت نط بجي مترك رابط ب نط ماك يك
 كنوُموكى هرواهل_ كس راو وه بج_ج لوم قف شييتاتروارك لناس لا كيل لايك

 قو لايطوو لس هاو نابع ناد عرف يم وسروا هس لمارل نجس يعض ع

 دلت
 < ىئشروا_< اندم لالطااكى ئش ري لا ثنوماي دب رك مادخ زج لاك :لييلد ىلضبي

 هاا هيلظامت
 روا تماط ثنو مروا لبن اتتاكتدايز اك ياكتسالع قلبك ليد ىرسسؤود

 لوو مولم عرف عضوعروا- او ولحم لص ركن احوم حران ةدايز

 اذهل امايكدصتاكل ولو بج + قوم ققك ساس فرصي شياو 1 .هطياض

 لع بس فرو لو مرج تح. ايلوارم طفلك كوم يشم ومو ركب فرتروا لل
 جس امال ثا "رب رلجرواا "ايف ابصلا يشعرك رطل قع هيت اجوريكت

 ظفل دصق ناف اهلولدم دصق اذا ءامسالا ىف الا ثيناعلاو ريكذتلا ققحتي ال

 فرحلاو لعالاذكو ةملكلا رابتعاب هثيناتو ظفللا رابتعاب هريكذت زاج مسالا

 -نيرابتعالاب ن اهجولا هيف زوجيو ءاجهلا فرحو

 اك اقلطم ثنوُم وهف ءاتلا هيف ناك ناف هثنوُن نع هركذم زيمنب الام :هطباض

 اقلطم ركلموهف ءاتلا نم ادرجم ناك ناو ثنوُملاو ركذملل ةلمقلاو ةلمسلا

 تال“ هحفص ” ربمن دلج نابصلا ةيشاح ثنوُملاو ,كذملل ثوع ربلاك

 حصيام_لجر ومد كوبين اتصال سع_:داذ فيرعت ىك رك ذسم

 -اذهبريشت نا

 ماعومدو مهيب اتةيماط ل ثق ؟لس لعد كنون اضييرسعت ىسك ثسن نسم

 حصيام- ضرا كوبررقم ا ةحلط ضوبروجوم ل لوظفأ هيي حت مالعوو كس لينا



 -هذهبريشت نا

 « ني نيت ثين ات تم الع)
 نب ءاهل م فقو تلاع ووك يطرشهل_ كس لانا ءان تصالع ىسططب
 ري هردقم اناقه ضرا لش لماوج_ضرا تعوم هردقمإي رظبجوم طوف ءاج واو عاج

 -لئلاج د لشرح
 ل[ ةضيرارضرا يي اهلصا ىلا ىشلا نادرت ريسكدلاو ريغصتلا ريم(
 وِ
 -نيرفاكلل تدعا ىتلا رانلا اوقتاف سب نولاكش مت ريم( )
 مظانلا لاقامك_منهج هذه هع _انوميلاراشمل_ لس ثن وم هراشاما()

 هس ايكن اييرعشف_ .يفلا بحاص لل اء نبا

 ريغصلا ىف درلاك هوحنو ريمضلاب ريدقتلا فرعي
 نايجدجتاسكسهراشا مل جتاسكس لش ارواب انا جانبي تسكر دقن سات

 برحلا عضق ىعح جر شردت ممن اجس تاج اناهجدج مكسر خلل اايدجاناب
 باهرازوا

 -لو لرش ثيل ل نشب ىروصقاف لا تهالع ىرسود

 اصع «ىتف لاش زار حاوجورئا زوروصق ف لاك (1)

 ا كاس رفع جى طرا لام ىذا رتاوء تل كسقاحلا هروصق فلا (0)

 تيبس لاا وروصقفلا لأ

 تم نفك كا الى رثعبف لاثمى زا حاوم د ل_ك لوإيز لور وصقل فلا (-)

 هش جتمم|لعوروصتفلا ىلبح لش قاقاعايكايال <

 ددوأءاتجتو م هرتا زوما عب كس سنو تا ز فلا هو قو وورعفلا :تسصالع ىرسسيت



12 

 ااا - ءارمح يت هنأ |
 ْ هن ىنءان هيتاكوءوراشا مام سار ورشرل اجل ايل لاعب«: يم ١
 . ا - هللات تي لوهراج فاي ىهن» ا

 سير شكل تافص_جس لك ذك قرف لب تس وا ركن لااتتسا لص نوم عر رك |

 (قومشا)_لبرعراساروا_ رسم لس ١

 «# ىه ىتوه لمعتسم يهب ىيل مك ىن اعمروا دنج نكيل 9
 - تنا تلك بالخ() ا

 سكب كروا ملك , ةملك - رمت « ةرمست بج كك ن_كقرف لع ضردادعا»() |

  ءابج « ةأبج  ءمك« ةئمك |

 - لاجر ةثالث بيل لس كن( ا

 -ةدع تكلس فوزها (0)

 ةرعاشا -_ىرعشاهلبانح -ىلبنح لج ليت آل حرت ضل تسل ي(1)

 -هيفاك ب ل لق

 #قياورلا ريثكق”ةيوار هي كلاب (4)
 - ةباسن « ةمالع بي لك هاري(

 -تيلوعفم « تيلعاف بتلك تيررص(9) |

 -ةدحاو ةخفن يي ترعر(١) ا

 -ةجعن كت كيبناتريك 01) ا

 ةيرق - ةبيط ةدلب لقول < تنيز(١1) ا
 #هقدانز لل رتزو تاز( ١
 -1- بجامورغةاوءاشعار راك نانا( )22 ا

 ا !



 ميم

 منك سل |

 -ضيحلاو عاضرالاو ةدالولاو لمحلاك تافصلس لؤر# ()

 - ماه نوت (0)
 -مانك تاق ماكس م )

 1 مانام (0)

 -مانك با2(<)

 مان يدوس( ١

 شاء سأل( 9)
 م1010 لو ةسوم لامتساربارب يل هس تن ةسدواركوج لو ءاعاموا ازواج 2 ٠

 كا فورج (!)رواصم(م) نصر لمعت ل يضفت
 ريارب كل كس فعن ةرواركن قي رك يأ لا فوم لاب نال اج لع رخ آد نت .ناذوادنج

 - الإ سوم لااعتسا

 هبت 04 رمل وفن تكلا -روبص ةئارما- روسص لجو نذداكل وعف(ا)

 ةبوكر ةقان بوكر

 حارفم « حاتفم نذوأك لاعفم()

 ةغيلبلا ةئرملاو غيلبلا لجرلل قيطنم نزواك ليهفم()

 ( عا كل املا عنوا)عرابشب زخم م شفي ناواك لّمفمي ()

 تت
 ناويح لكل ع ل اقتمكس ساكس .و قت ى دونم ىف( ) قت( ) يمص كوم
 < دوجوم لمج لي لب اقم كس هقان روا لج ر لش لباقم كس ةئارها توب روجومركو حس

  نيع_ةملظ توم شرك حس ناديت تك لب قمل كبس و ىف كتوسروأ
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' 
 هس تمالع ى ول قيوم ةلج_ ضومزلاروا لي اني وعروار كرب لمرلثما نا

 « رمق « راد «نيع «بنرأ ءران ءسمسش «فك «نينح «ىبرض «بجاح «ةقان

 _ىملع ءءادوس «ةفش «نس ءردبلا ءىرغص ءعبصا «قفرم ؛ةمطاف ءميحج

 + نيرمتلاو
 #ركن اب كش نوريك رداد ركب يك ضرك ولت نا

 «ةليمج ةقيدحلا])
 لعب كل حسرتي اءادتبم_ربخ لفل هضلاٍ عر وف مةليعجج _ءارتم القفل مضل عرافرم ةقبدحلا

 تاداييرتييسا

 « ىرط محل اذهل
 النفاس ظلاب عروفرم ىرط - فوصوم الفل صضل عوفر محل -ءادتيمالك عرؤفرم راش ما ذه

 مريع ملتي لعب اءارتبم_ربغلل بس تصر اف وماوم_ ترفض

 « هللا لوسر تنب ةهطافإلا
 عرسك رورجم ل وصر- فاضم النفل مطلب عروؤرم تنسب ادتتم اقفل مشل عر وفر م ةمطاف
 فاضمركل ميلاف اضم ف اضضم_. يلا ف اضم النفط رسكلب رورجب مل ظفل_فاضعيلا فاض انقل
 ير سا لعب ركل رق ادتبم_ ىكددتم ل ومرت كل عيا ف اضم اف اضم كف اضع ايلا

 | لاف ىلا يفاكل يف اوب قلت تسافر كل يور داج دورك كريمه رج فزت ىف
 نايرجنت_فوصم نفل ف لالا ئؤرم ناسيع-مدقءر خيرت عفر بكل يمس قلتو
 تيري سال ركل يراد تبم_رخ ةعء ار تبمركل ب ترفص فوصوم_ تلظص الفل فل الاب عروقرم ؤ

 ٠ يم دق تمروت ]»
 فاضم لي اف اضمريلا فاهضمى ف اضم اري قنمشلابعروفرمم دق لوى تتر لخش تهروت
 ير لعق لترك يح لاف بح ان يا لن ىلا ب انركل تسي
 ل



 اهلل

 لج كل سرت ب ادتيم_رجش اظفل مضل, عرف ملا ع_ءادتنم اظنقل مضل, عرف هججيدصخ
 -هعر هريس

 4 لاق ضغبم و لاغ بحم نالجر ىف كلهإل
 اوم قلختوغل فر ظركل ورحب راج _رورحب الكل تريك -2 تر ىف د مولعم وت لخ كله

 روف للاغ - فوضوم اظفل سل (روفرم بحسم نلت اقفلفلا )ير وفم نالجر_- كله
 مضل عوفر ضسغ بم .قطاعواو يلع فوطتمرلل ب ترفم_لزوصوم_تفصا يزن مضل ب

 ريط فقوطخم_ وطعم ترف فوصوم_ تضعي زفنمضل عروق لاسق- فوضوم اظنفل

 هلل ركل يس قلختروا لا نيس لخلل كس لظفاوب للا ركل ناي نيت ابرك ب فوطتم
 و ريا

 #ةحرشم سيشلا )»

 لمبركل عسر ياادتم رش اظفل ل ضار عرف مقق رشه -ءادتنم اظفل ىضل عر وفرع سمشلا
 دييرشيسا

 4 ىقن اوهلا)
 ميما لقب ركل سريا ادتبم_رمث اظفل مضل عر فرم ىقن _ءادتنم اقفل مشل عر فرم اهلا

 هر
 4 ةديدشلا حيرلا تبهإ»

 مظل عروؤرمف سيد شلا_فوصوم اقفل مضل عوفر م حمير سلا مولتم فض لف تسبه

 ٍِ نري /لعس لئفب لكل ركل تفم وصوم تضم قل
 «.ارصمح ةعاس تيبلا ىفإ»

 دجتاسكس لن ت سعب« قلتلي ورجب اج افطر سك روررب تسسييبلا جفت ىف
 ظل حروف معا رمح _فوصوم اظنفل سشلابعروؤرعفعاسسم_مولعم تت ا سعبل
 داود يير يلع لعب ركل يس قلعت وا لقا ىببالضاوم لع ةركل تسفص وصوم تضم اقل
 ِ م
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 «ءضيبةضفلاظ
 لبر ل يسر مث قب اادتبم_ربث اقفل مضل عر فر مءاضسيب _ءادتبم افلام ضلي عفر ةضمفلا

 ١ هيرشيسسا

 «هاقتك ضرم)
 فاضم_.يل[فاضماطر ورب فام اظفل اف لالا عرزقرم افتك -مولعم عرراضم ل ثث ض رم
 رمت يلعن لمجر كل سس لطف قي لخث لع رك بيلا فاشم

 4 نيتفش واناسن و نينيع هل لعجن ملاإ

 فاتمال_ لطفل رؤرمنيسح تبرر تيري مولمر هج ل لسع مسلا
 بون ينسيع اسكس لعن ملا اوه للخوف فر ظل رورجبداج دور اجري رج
 دقطاعواو_-ريلع_فوطعمؤوطعم نور قفل ب بوصنم اناس بر فطامواو ريل فوطخم افلم ايلا
 طاف ىف الحشر لوعفمرك يس تافوطخمنا يلع ف وطخم راع ف وطعم وطخم ني هتفسشت
 -ٍِ رب عقب ركل بيس قلتو إب لوعقم

 يرلنلا اوقتا

 هيلتركل اسري لوشنول لاف با لشي لوم افلم اج ب وصتنراسسلا_ لاني اوقنتا
 يعاشناريلعق

 «ةمطحلااه كا ارداامإ»

 يال خش ناك احم روف مرفت يم مولعم عر اضم للا اردا -ارتيمااج عوف ييماهفتتسا اه

 اه-يير شيما لمجلس باءادتتم ىادتم لوعريش يلعن لمت كل عسب لوعخنروا لع
 -ياقناهيسسا مج ركل رشا دتبم_رش اظفل_لضل عرف مط حلا -ادتعالك روف مريم هظنتسا

 ادت وا لابجلا واداهم ضرالا لعجن ملا لذ
 قاب بوصنم ضرالا_لع اقلك عر فسرت ر وريم مولعم عرراضم ل لصسصجتوملا

 وا لابجلا رفطاعواو _ريلعفوطخم ىلاعر لوعفم تلعب بوصنا د اسهم لوب لوضفم فل
 قيال( يلاعاكىاطرواجبس ب لوا وضخ فطعاكل ون لوعضتليي)_.يلعنوطخم اوان



 رمت لعق لمجركل بس نيو حضضروا لف
 © ةعشاخ اه رلصباة نجا و ذئموي بوكف 2

 سيلا ف اضم افطر سكأر رور جب فاضمالكب ومنم م وي_ءادتبم اظفل_اضل عر وزرع بولق
 ترفص_خيص_لعاف ام عروفرم نش ري لن قفا و-مدقم لوضمكل يلا فاشم فاشم

 بيرتس الب كلج دتبم_رق كل سس يف لوحفشروا لاق فيا

 ءارتيمركل يلا فام ف ارفم_ريلاف اضم ااكرورجير يمه فام افضل عروفرم راصنبا

 تييريسا لم كل عسر قباادتبم_رش اظفل_مضل عر وفم ةعشاخ_-

 «الؤسم هنع ناك كتلوا لك داونفلا و رصبلا و عهسلا نا
 رقطاعواو يلع فوطخم اقر اب بوصنم عملا رب فار مسا بصان لأب يهم فرت نا
 حس لوفوطخ ل وأوو ني | يلع ف وطعم_ملاع ف وطعموا ؤفما_رفط اعواو_ لوا فوطخمريصببلا -

 فاض فاضم_ميلا فاضمال مرورج ككل وا_فاضم اظفل ىضلر عروفرم لكنا مارك

 راه-الخرورجبه اداه فتن عدناكم الك عرف مرتنتسر ينس قي خفر اك _.ءادتمركل بيلا
 دوار نسا نلاك نلاكرخ طفل اي ب وصب ال وس همت سكس ناكارم قلعت لير ورجج

 ماجي نلا-ناارمتيرغيس المج ركل اسر ب اءادتبم_ ءادتمربخيرج لهب كل بيس قلتم

 ْ يريم لعلم

 | :ومجمو ىشتم و دحاو |
 - 2 مومجمو ىنثم و دحآو تسآ فص هسرب مسا هكئادب 2

 دلي ليت مارقرب بكمال نايك ميسقت ىهتوج ىك مسا

 -رتاس)» رح (م)  عار()

 ةسسلكر لكرلا اذهل_لجر يك الدي كياج ب درفمر دهإ 9

 ءايوا نونو فلاةدايزب انعم اظفل اقفتا نيدرفم نع بان برعم مسا هيفْسُحَت

 نيرمع وحن بيلغتلا باب نم وهف ظفللا ىفافلعتخا ناف_ ةرروسكم نونو
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 ناينعيالف_

 ناينعم ظفلل  ناينثيالف_نانيع وحن كرتشملا نم رهف ىنعملا ىفافقلتخا ناف
 - اعاجش الجروايقيقح ١ دسا ىا نيدسا تيئر_ ىزاجماو ىقيقح

 - جوزو عفشك ىنثمب سيلف ةدايزالب نيدرفم نع بال ناو
 نينلاك اهنم مسالا ديرجاتو طاقسالل ةحلاص ريغ ةدايزب نيدرفم نع بان ناو

  بارعالا ىف هب قحلم لب ىنثمب سيلف اتلكالكو
 لاو حر ؤتفمل قا ءايروا لش عفر تلاع فلا لير [كس ساروا هك الد يودوج سهو
 -نيلجر نالجر هس _ومرومن ونروا لعب ىرجروا ىمن

 نا( )سكت الد يود( )وه درفم اك اس هدام (1) ين ليش نرخ كل رشح
 وك اوف لاي هش طرش كيك حس لع نلا_دم رونا وقروا عرزتفم لاب فلا لير 1س

 رواج ئوورفماكن ا ك-قكي سرت طود شى اهلك دع بع سرت
 2 اج الاورثشح ثم كييك روك ن وفروا روتطم ل[ ءاي دوا فلا لشرخ [لس ىلا
 دهس لاير فماكي الكوك إن رت اشم اعنا روانادلا داك لأي شتر لكلا

 ير (0) قتبرش (1) نو سمت كين زيي
 - 1واصريدارفال وود نيا نقيقثت مد ىقيقح هينشت

 واورف سا نكي 1نداصريدرف ليا دابتنا- تقيقت# ١ ىيييدغست هسينشت

 «نيلوا «ني وبا ءنيرهع «نيرمق «نيسمش هجن اجايلاب شتر ل در يلغي سرد
 -نيرخا

 هم ننلرروا ناطور هجيج. دعب كس روم, ايروا فل شت ند
 اكل تاج مارعب روك ل فاو موضي واو ينور ارم سئل قرع

 تل كر كتبك ايدكد قفل عمت ناونروا ايد دركي نوف سس جو ىا ا لق ورك

 هيبرعلا رارسا)رسكلا ىلا مضلا نم جورخخللوا سانجالا ىلاوتل-: 1مل أو



 (ةءهحفص

 ىف ربيغت وا نيبتاكك هرخآ ىف ةدايزب رثكا وا ةثالث نع بال برعم مسا :عمج

 لاجر لثم هئانب

 -لث قرفرإو لثملاس تدان 2
 ريتاسكسر خولات اجايال لعمق لف وب مار عيت زركاكل خ قرمفاسهتوسج

 نايات ل روملسم لاق نايل كن وملسملا لاف هبتجساتابايا كنك
 -لو كح كل الود لاجر لاق روا لاجرلا لاق

 هك ردات كيدزنس لي ب حاس رواج بم اكيد ان»+ عر دادرغماك كلل
 ارسل قرع شاع )- رييغت هيف ردقسبالفا ذبا_نايمرد كات ماروادرفنجب_كرتشمي
 : هوز

 -لائاشمتج ل كرار 5
 اكس اج باني ليج تروا ثح كوري ورسكل تروا ملاس تروا رشا ديلاومدارفا طرسش ىلني | ٠

 دواط رشا اساهبئاكت.اجايانع لبث تروا اك اذبل_اندج بر حن ططرسشن ىرسسود
 بورنو لاعقا ةاسا

 لب شالا لكي نيلجر اي ناددز م7
 اثر رخاكل اه بكري ملاعديز كيب كرءا دبا بك مدع طرمش ىرصيت
 ثعئرواررثثحاكب كرما ذبل لال لام كل اعوي زل لا نب كريفم ب كرع لاهياجآ
 ْ -ه جايا
 ك2 جايا لائاوك عروة ابان لك و كاك ء دباب“ طرش ىهتوسج
 نا ةنالف ردا نالف كيل توب خل اويرانكتس ماطادجءاساهدسمبو عرين ادعب رك

 | هيفي يي فيرتتاك ل شجس اتاج نا ركوو تل جس جاب ايامي روا يحاك
 ًانع-ل ءعاع سس عجل اص ططص يخط ءخصس مو ححس صوبخ خص حبحب اح حج حصص خخسخ طخ



 م 1 اههن

 وج ني ديامئروا لذ مان لونتدوج ني دامب سلا نايت ماجيك ئاووكمال فلا كس
 بولص نسميطس لوب تروا تك نلا تافرعروا تاموددعدوا ليث مان كس لوزاهيدذ
 - ليث 2م تاو فاضمير رجس اتم لاو مال فلاوي نال تس جاك قوم ست

 عئروا اكن ارعقروا سم لج سكى لا ءاكن تءاسا»دا دبع طفل لاقت ط رش سيوجننا#
 م قيلت رك نكساجاب ال لت

 ومساج ايلدت قس سو اك عقدا تروا كس تروا رثثدحا١ طروش ىشسهج
 كس زج طفل ىنكتسا ضئيل سا .ابمايال ل تروارزح اكء اورو ضف ذأ
 درع ٌةسامسا تس دجو لكاس ايد -د نايس ماك كيت كس ءاوسروا -هبس اتاجوم تس يع

 هس ماكس لج لايت عاطل لسا[ يال لا رواش اكفلاد وا كل فل سلوم

 رول الكي لكلا لكوك يا رح اك عئروا حملا ني رحلا بج لطتس بو قدا دهس تع
 -لث ةساجهسد مالك

 ؟لاثمايشن كل كاتفلا ذببل_وب لاو قوم اذ لوح ذاب تترواح طرش نييوتاس

 , ل

 اجا نال دو اهشحاك ندم لمت ل يضقتم باو نك اهماس لخ طرش
 (ارسرلج م. ل

 1 ا هدانا
 لعرارطظا نرلاعر ليس ليدي ذم لاك فطعج ديزو ديز ماق ل مأاك ناديزلا

 -ثيلو ثيل ين < انام ايكرك تاس دارو رفم

 ترث تروا كيك سس لو تلق عيت نايا كيأء دبه اكل ووو ترثكروا تلق عين هدئاف

 ةفلف سيق لو قد« لامقساب لج سرمد يأ لترك ردا تلق ل تيب
 ءورق

511500 
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 هس قاب كرمدروا كسا ابظاب كيا ل هت دال
 رسمك ت00 ماس: (1)- سي متود كس ظفلدابنابت

 | مملاس عمج حمصم حمجأ
 عك ب راض تاب_ج_ رووجوم يعين زواكدحاو ل ل” جهو فيف هذ رفع ءانب ملسام

 حتت( ملاسرك2 ح00 نؤ ليتر كول سبت تابراض عك ةبراض «نيبواسض
 - ملام عوف

 ىف نونو ءايو  عفرلاةلاح ىف نونو واو ةدايزب عمجام ملاس ركذم حمج

 ء ىضرلاعرواوبهتفم نظروا مومض أ واو ل قف تلاعب عيسدو رججلا و بصلا ةلاح

 -نيملسم « نوملسم جوج فمن ونروارومكل ا ءاي لع ىرج
 لفم ءاتلا نعايلاخ لقاع ركذململعلا () نائيشالا عمجلاذه عمجيالو

 اهلوخدل ةحلاصو ءاتلا نعةيلاخ لقاع ركذمل ةقصلا (0) ديعسو دمحإ

  لضفاو بتاكو ملاع لثم ليضفتلا ىلع ةلادللو'

 - تادده _ تادلسم لثم نيتدئاز ءاتو فلاب عمجام ماس ثنوم حمج

 فاء اتروافلا ليش آمل لسد

 -لث اولا عري كل اج لاب لال توج تاس است فلا

 م:ايدمطاف توم مم م ءءاي ةحلط سيئرب ملكك ركديداوخ اطموب فييداحات لش لش (ا)
 تالسدب ح ةحلط لع تلاو كف فواجواوخ هباسن بتوم تنص إي ةرمت وم لب

 دمتاسكس افلا عم كنا لن ىشس عملوا ةفش ةاش حس لا ناكياتمخا و تنب تس دب

 لس

 وههل_انس لوقعلا يوزريغاي وجيل لوقحلا ىو ذداوشوعي شاي دماج داونوم اكشن ميم ْ
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 _تاد ودعم مايا سب تفصل قت ركب (س)

 كن ةمواونلثك (8) كفن مر غصم فالي تاسسيلاف روصو قعن رك (م)

 (1)ريرلج سر فص ع وعلا حل )ىلبح بيبو قصي هرحس تو: ادا
 ءايشا ةرشع عمجلااذه درطيو: هطباض

 ثنؤملا ملع ()

 . هما ما ةاش « ةأرما كلاذ نم ىننتسيو ةرجشك ثيلاتلا ءاتب موهخملا()

 ةّلم ةفش

 مل ضئاحو لماح كلادلف ليضفتلا ىلع ةلاد وا ءاتلاب ةنورقم ثنؤم ةفص ()

 اذهب عمجي

 لقاور رت د( 0)
 تاماركاك_دك مريت ناظر رص( ه)

 تامهيردو مهيردك لهل ركب رغسم(»)

 رك ذك مروصتلفلا(2)

 تاوارحصك هدورمبقلا (8)

 تاوذو تانبك -ىذوا نباب ردصملا لقاعلا ريغل مسالا(1)

 رخآ عمج هل دهعي مل ىمجعا مسا لك ()
 ثفروا هد شاب نزواكدعاو لش لاعسمو -هدرفم ءانب ريغتام رصصكم عصصج

 - لاجر كيس
 -- للون كأ ناو اك امتروا ىكايررسكك حيوا ل ىاس كازا كس الغم 8

 البجع اك« بتن زوي لي كامن ٌرماحج سل شرمحج وأ فاعجج ترفعج
 ده ناجي دركف طع شيب فرقا اي كل لا < اايك زعل افرق لااجنا ا
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 اساء اكردرضمل ردت كسور فروا قرورضانو ورمل خت :هطباض
 -<هاكودذلا كا اةاكس تب لود اسكس ماس فورتمل ده 02

 بال صتروصود كر غرك تروا
 ىكرعاو كلف بب_ة امايلركشفاتنوب لك ريت ع سظفل ١ ىمكح ريغت لوا

 قطه لفق هوب دعاوو# كلف كج يزقتر كو مل ًارجاط لي نس قب راس

 | هي نزول دسا هوجو كلف دواس

 نس شررصج كلش« لد تره نأ ا ىقيقح ريغت مود

 ناونص تسوتنص بي_2قاساس لدين كف مم دج تروص ىلهي

 مخت ح.ةمخت اس كىفذ>  تروص ىرسود

 دسا تددسا بت_قاساس ل ربتكع وصالك تروص ىرسصيت

 لاجر تلجر سس مل تكل كر لدايز تروص ىهتوج
 لسر -سلوسر هيت_كاساس لير بتكل شراك تروص سيوجناب
 ناملغ حمالغ بي_#اسا لير: كلك  تروص ىشهج

 لإ هدجو كف #وءروسكيكس_يث نوف انوم [روتنم عي نونو اروي رص نا ة

 هلطسوتمورسك سس رايذطا كس ضخ, قف حرر كاس لالا طسدا يثمن سس طظال كس را درفم (1)

 درك توتا سك طسوتاكطسؤت» اذهلعس

 < طاضروا < نك اس فرت نيوتن وفروا جس لوك اك ري ونت نورث نوف ضعبأ رثع(0)

 رسكلاب كرح كرح اذا نكاسلا

 -لآمنان مراتاقئلا اق ةيسد فكيت نافرلا

 | ىضتقي لقفلا لع ,طباضرداج لتاب مكه يبول دمر قلل 7 ناوفروا

 ا ةفمر عن ولات وبس قت ضاقت فاض ةبلاج_ في رس شل تاكا ةفخلا |



 -هل < قزفزت_ةابايدك
 © ميصتت ىرسود ىك عمج#

 تسر عمت (00) تلق حق (1)- لوو سدح د كتل نر ابقفاب
 2 ايسر نازوا كس لا + كك وراس نت قاطاا كل جسد تلق حمج

 رمش ل
  هللمفا ,ةلعف ,لامفا ,لعفا هينبا راهج تلق عمج دمآ

 هج كس لال و تسل نلا لوب لتس يخل كس مال فلا كيج لمح لوفد املا ا
 -ةسون كاوا

 لح اااوسا, كس نازوا كس تلك ا يماينع لد لالطا امجد تك ارشك عصج

 -< لاو نب ترثك روكي ونة اج 76 ارغتسا مال فلاب لاس لن ناو
 وهف عومجلا ىهتنم ةغيص ناك ول و دحاو عمج الا هل نكي مل ام ظفللا :هطباض

 ا -لاجرك ةرثكلا و ةلقلل لمعتسي
 (لا) ك اهيلا ترصنا ةرثكلا ىنعم ىلا هفرصي امب ةلقلا عمج نرق اذا :هطباض

 اوق) ك ةرثكلا ىلع لدب ام ىلا فاضيوا ( سفنالا ترضحا) ةيسنجلا

 ت(مكسفلا

 وهرصاداي طم, يبق, لمار م قب وم دحاو كسا نكي هداك قل <: حهج مسا

 رم كدعاواي < بحاص« بكاردرقماكن ا ٌبُْحَص « ٌبُكَر كومذاك ا كذو ناي

 4 تدين .اي يلاكر حس يوري لوم كراج كس ورفع كحاب للا نايم اك عت لكل زورا
 داس

 دارفا١) لي نيب ني كلا نوه قداس رتل مرسم ثيم نسج مسا |
 -كرام70026 | أ

 ِ لس كا اا تلاع انا ترج هد ىدارفا سنج همسا ا



١! 

  نايروا ءاهجج_ةس [قداصريا#
 ةركيمستواءاي اي- ءامقراف نايعرد كس دحاو كس لس ١ يعجب سسج مسه

 مدئاذ تود داتا لاوتس نارك لباس ءايتنا كس عت ب لدم مدد

 صر هصب_2 ؟قداصر يدر ليارب لربلا لش لج هد ىداشا سمج مسا

 ْ عع
 دوج اكتملت تروا ناكمملاس حئتجس ناوكرسلك حبل يأ انج لش سراب كس ايت افلا نا
 لبان كدحاداكن اراك ى امقاياك ايدايذا هناك
 ,نولعا «نيبيتاكلا ءريطاسا «سومش «تاتناق ءرايخا ءلسر ءنوقتم ءءاملع
 «لاجر «سفنا «راونا «فئارش «بيلالك «ىعد «ليدانص ءهبرغا :عباصا ءبكر

 نيفظط فا حلا ءمو لل ؛ بسسس اسس

 01 د

 فرصتارين(0) فرصن(1) إو سيب لما
 اك اك ا-وم دش ببن لوكس ل فرص عبي ابسا لن لبس ماد فرصتم

 يي دلقوي اى وقتك تبا كرما مانارصوداك كادوا ل 1ريال لاري لا

 جواكت بسانم ىل او ىدقس جوس اهساتركل وق نيوتروا لقلت ونت فرص

 تررهو ١ ديعس تييئر و ديغسم ءاج بير ج_ايككر نكس م: ماناك اس

 تليعسي

 ماتم ماقبل ياي بيسود كس لش فرص حاب ابسا لش لت جس ما:و فرص رسيغ
 < لو« جاتا قف شيمر جردا ل [ل اني ترواهرسكري نارك اك اوم دوجو ماس بيسو

 لي متع ت لس لتس مانع لكل
 دلاصفا ساما حج وج كير ”رثل نحل للم مسسق ىلغب

 د كلي تسيلصا لولد كلفنا ع ا يراك سيدتنا كليم



 ىلا عروا هوم قيل احفا ع احا بلم لمص ىف تيلصا(00)ءانبا ف تيلصا(١)

 لع ما ست سن فورتزارختروا تانكسو تاكرتنم ب اشم كس لما مسق ىرسسود

 كال تيلصا ليأ كفل يب اكس يرهتناكم تا رمود لا« ك دافع خب باشم
 4 نيل ئاع لعاذ مسا ماما ذبل ةيس لع محا و قل لمص ف تسيلصا

 ادلب لوم لرش لش فورتزادعتو تانكسو تاكرتشروا لع قمن محا مسق ىرسيت

 عررف لت ررط سمج ل لرش لمع تاافسس لكل خنفر صن كي ومب يرش لن تافس اك |
 -ىماج حرش ىف امك ل عررف كل وزني دوا بابسام انقر طا كل ع قراردمص جس

 سئل ثاو نيوترواورسكري سار كلل تيموصخ ليا ىف اكس يدهتنا متاع
 رعش ل 1 ينو هرسكتسدجواىك ابي فرصتي ذبل و

 « نيه لاوثفا دنج نيم سا ىتآ نيهن ويك رج ري فرصنم ريغإ»

 7 ده ل ى ديباج 0 ني تر تب كتم طع كل ث)
 ملكك ٠ اوم فاضعوج ابدعت متددجتا سكس ما سا كاتس تسيل سار ()
 -مالغ - ىمالغ سبب !امايكافتلا يورك كف زمو/ ملكي فرط

 هك تفاضاروا كس مال فلا دوا ني دتتريخب سكك يل لا سابو و كفو قا

 ( "فصار بد لج حماوتلا عب ) اتوب شياب ارعا
 هوم لضف ل وفوو رك يل سا كوب عجلات بضخ رج لج كورك قس 1 كب جرب 3

 دلو لرش
 كس قرح ترورض تتوب وكف رصترر يفك لافت اذن اكن نوردا نيام 0

 وكف رصن سس يو لك قرعش تمرورض كه لع لا فالتخلا نكي اا ارح فرصت»

 هس بم اكنفوك جس فالتخا كنف وا نرمي مش ىلا لأي ماي انع ذي فرصتي
 اكنلا ناار نبا مساقئاوبا ىراف ليا شتا نبا ماادثج كس نير عبروا اجرك



 -<-اجانلهييرناك رعب ناي جى قكيرظف

 لئالد سك نيرصب

 وك فرصتك لسا ف الخ ندب فرصتي اكءاسار واج لسا فرن لوا لسيد

 ةركور فرط وكل صر يخول ساكس ؟م زال قو ذماج ترورض تتقون دب فرصنتريغ

 سايتلادهتاسس كس فرصطتريغاك ف رصنخ وجب دما جاتو فرص يغ اعف رصننرلا يسفاش لسيد

 6م زال

 لئالد موك نيفوك

 ايلا ذب فرصتتر يوك فرصخن راني كوتش حرر ورض لش داعش اس دانس“ لوا لست ف

 رع اج
 عمجم ىف س ادرص ناقوفي سباح الو نسخ ناك اهف

 < ايئاسزي فرصتتيف ناك فرعنا ما درم ليث للا

 وح هلت اوريانيكقرعش تررورض رطل قب لك اضاقناكل ايقاك يضاش لسيف
 رواد كرتواوك هيل سايب ايان, ف ذع ىلا قل طب وكن يوت اج لابو ف ع س
 كرت فرت تينب_ج_ لحاف ذعاكن كاس فرتكه جس هدعاقل سي دواس نكاس نيوتن
 شرم آروارماكا كس نيم هلك سو كيج كن فو كبف زاردوا كة ف طعس

 لد اسكس نيف تت

 باوج اك لئالد مك نيرصب

 7 الي تدع دع فرص يف فرع نبا اك ب آ باوج اك ليدد ىلضب

 تارطت نين مفي اركي لا ليث ةيبسورارق لب حسا مت نرك در فرط كل صاري كلا
 -ه< لاكودلا ذه لماواويب كيدز نه ب [لكالاع لب ةس كف طواو تا وسه بس

 كيدز كح نا ل دحتاسكس نفك ج ماما اوتو كس نيب صب تم لعام #داهبت فالخب
 ا
 -بصااز



 متي < [س اعنا ساتلاس لاك انبي اكيس آل باوج اك لسيلد ىرسمود

 وهازغ تي ات منال لارتلا لحس ذك طعولواو وه كل وكل ربل“

 تاك جايكف طعولاو تلا بتجميع ازفغ جا ريكا لصف ريفتوه لش ا

 بااديل_دحتاسس لوعفمبيروصنمريمخيي ؟سارتلااكل صخر فمر با اك اهو هازغ

 <. لوضماي ب ديكاةيياكس نال

 كر تاتو قرعش نررور طك فالتخاش ليضفاا نمي لمت لن
 -<سا/اجان كيو زنا نينو تأ سواح انعؤي فرصن

 -<- ااه يكب ماكي عا
 لئالد رك نييفوك

 اتيددعاوانفل لش ئروا رشح م سرك عررط لش سبو كل اتا ني ليش د ساهي

 وعدت 9فرصنا اكيد قت فرصتي ب حسو كلاصتا لكى ةرر اس

 نيوتروا تفاضاج_رباظ تاب ييردا<- كس تفاضا ماقم مان: ني لبلد ىرسسا 9

 -ناعمتجي ال نادض تفاضالاوب نيونعلا ل ساقوم

 لئالد موك نييرصب ا
 اتوب حسدجو كى ترام بايسا ول فرصتي واج نوم فرصنت ل شو اسس: لسأ ليها د ىسفسظنبب

 ايد وعدم فرصترول اكس رك ور فرط كل اوك صا فالخ تب تمرورضوكر ان بسحب س

 -هس لادببذ قادة اج

 باوج اك لئالد روك نييفوك

 نم لاهي كتمرسيخ دبز حررط لت جس لاكش وم لش سوم فرصتريغ لاصق نمي
 فو وا خذو رش م لمع لالي كح لب انب لبث فرص يغ كايت سكرين جس دوجوم
 مه تو كل امتا كنسي يك اهكيذسمتان آنا طردا عترو ا يثثح إبر قاب جس اتم
 وكردصم نخلي مكي دبو كيأ حس لش لم ل هوجو دول كلارك يل ا ليتسرو



 اءه

 ردصم نحيت كلضف ىلع ديزي ديز لضف بنتك نم لضفا ديز قده نم
 سك عادوا يشن لو 2 يركن ررصعروا لن 1 < يهرع اقروا هس نمو /وفوو لوا

 يشم قمروا ريحا لوم رك قككوو لح نوب نمت نعتيس لوفد نلاوج اذهل سو

 . (مو صرب لج ف اضالا »لاك

 عش ايل لضرع لياوكفرص ناب ابسا نس لامن
 بكرةفرعمب ثناًالدلاع نزوعمجا

 .السامك دق فصوو لافته ع دزو

 (جر لج ساب فص عيرقتلا عرش )

 وداد ةرودتاساس فلا لومدتاساس لني لوم تاس فتم اشم كرما

 ايكاعكر ناري مسا ماناكل دج انج نب ع اهووقوم لش لاعتساي ل نشمي دب ل عن
 وم دراشم دانس لخبر عمرك رجب اتم برعم مسا و قلو تاتا سس فترك دوا بس

 ايوب قل تعب نلسرمودرواو فلا تبتج نلف كي لع لن حس سب للكل ب نيف
 كوه فرصتي مس ايلا دق لورنس لاوتطوو ماقنم مناقل

 تم نايس عررف كما لفك نسب لصاع اكل سن ليئايكن ترف لع لغتك تاب القد لا
 جيتا قمل ىف تعرفوا وه نقتشنمس.ردصموو اند عررفاقفلا تدجج نيل كس مسلاكل خلفا

 (ةريئدلج اس هرفس (يرتلا عرش )جس لكاقلا ل

 ةفرعمو ثيئاتو تفصو لدع

 بيكرت مث عمج مل ةمجعو
 فلا اهلق نم ةساماز نوسسلاو

 بيرغتوٌوملا اذهر لعف نزوو

20 



 ا!

 ىلصالا ىنعملا و ةيلصالا ةداملا ءاقب عم ىرخا ةلاح ىلا ةلاح نم مسالا ليوحت

 فرط حرروصل أ رسود حل تروصو للا قيامك سهو لدع يف رص نوناق الي

 مر لا ىو لصا نعمروا لص هداب دووم دن حس نول قرص مل ديتيب ليطرتب اياد ليدبت

 -كيزقت ل دع( م ققل رس( لو نيمو كلرع- اج

 سما سي لعق (0) ماطق يت ٍلاعف(ه) بجر

 بد ءفرص عنمارس لصالا دوجو ىلع ليلد هيف دجويام ىقيدقحت لدع

 و ثالس_ لب __ومدوجوملجدووالعك فرص يري تروصو ليي لص كج

 فاك ددجوم ل طوي عذب فرص يف ب لسكس ناكر قلع نا_ثلشم

 نم قا كلا اكسب لعدة ثالل هثالث كلم كتل قمروا ةثالث و هئالد لأ ا

 كورا رك كك قل جرار قش نلا بج نم نبى ؤتماكل ثدفم روان |
 وم قلق ل دعي ا ذبل ظفار الكيس انركت الو قشر اركب هدعاقلتك

 روال لس لسع هو لصالا دوجو ىلع ليلد هيف دجوي ملام ىرييدقت لدع

 -رفز و رمع كج _جهووهندوجوم لجو والعكس فرصنريغي ب رزع ل وردم

 | رخآ بع لف (-) ثلعم هب لَعفَم 0) ثلث بت لاف )١( لدي ناذدا لكس لدع
 -رفص ب لَعْف (7)

 ..- ةلكوم لت لثل زوروا لرع :هطباض

ْ 
 هلة نتموو ل عر الطصار واانرك درت ثنى وغلاكاففصو

 -ملاع لسجر ىن ءادج يت وسركت لازورب تتم عروتتمخييسادتج جب ماجاب فصو (1)

 رها توب ارك يكاهاحلاك تضم ىلع سومري مككتراذ ىلا تلالد ل لج اف 22

 تس فصو ب لاهي دواس قك مرفت قرسوودوا جس قمم لوو هر مفرتممل 04 ا



 !ا< <

 هج لاو قمار

 فو توم قاض لسا فصو_/هع يطرش كل كس نب ببساكف رص كس فد طرشن
 هس اوك تس وو قت لص فو ءىراع فصو (0) ىلا فصو () نون سيمتمو ك

 بسوو لم سارك لحال فرصتنريف ب مقرا دوا دوسا بيد ايكو 2 كس قاف
 يكلي هكر ماناكل وبا باج كا لك  زوروافصو لين دوجوم

 -<ه فرصتثعب رااثنل ل ث عبرا ةوسمب ترره ل اثم ىزا رثثا

 بجد وابي مكتاؤ تنلالد كف صو لوي ق كوم ليم زكر تاس مكضم» :هطباض

 ده اذا

 دلت ليم اح ك شيبان
 فيناتحس للا دج معاج ياش هس ب ببسلس فرصتي ل تفاح (0)

 ناكمالاقتملع هك ناكمالا ردقب ريغعتال مالعالا <هدعات لهي ةاجو# مزال
 لو دوجوم بيسو[ لحا < فرصتي ةحلط بع لو 2 وم طوف نر قت

 -ةحلط ضب_ىتفلوريت تو تسل

 خرط ولو دوك ما دسنسسه تينت جس تسيب رش توك كس ذا كس للا قنع خيبت 2 07)

 كوتا ( )ومما لوكس لي شاطر وما كس طرشروا كيا كبوت دوا جس اا انثي

 هام يعدم مج (!-) ر قسم بنج_دعطسرالا كرت لاخي (0) بتيز بيوم كارلا

 -روجو

 هت ل وقل ةرواووت لسا ليطرشب - ىلبح يي _ىروصقت فلا فيتا( )
 2س بجسر م اقم ات ببسىت ليا لولو درب ءا رمح بج _ودورم فلاب شين(

 ورك البنا جآري لك شس لو خيي ل هدودم فلاروا هروصقلف لاباس كلا لإ



 اعمل

 سجل حر ادق اساس لا تلاع كف قوريف يوم تلاع كف قو ءاوخ لإ ةساجوم مال

 مكي دك ب فاجن إب ءاب لع تلاع ىف قو هورك ل كييئاتءانتفالخب ل ءا رمح دوا ىلسبح
 او ماتم ماكس لوفد ب ترجو ىا فيات موز (90) شييثاج (1)| كوم ببسود لش ىلا

 دانا ةسدك

 فيرات (7) - < ءاجاهكق كى تفل يعامل جءانلاب هيما 1) لإن سيمت اي كاع

 هدورم فلابهيرتاج (7) _رروصق ف لاب هييتاح () _قونعم

 ا قف لتر ويك يساكف صنت يف سيمت قاب كافر تسميها رسبا بيت ئارمسس فرح
 ريغ بخس دوم ليج دوا لذ يل وتب تالوصومو تاوراشاء ترض اساس يرجو

 ردوا قكنإب لاك يس كس رض كرس و دض كيا كوي نائب زكرج بيساكف صن:

 اك فرصتي هو لإ يي وركب مكي فر صنف صني قوم تا ضم الاب دوا م اطلب فحم

 < ايكل فاو تقيس م اللي فرعمذ# تامل ان دانمابد ّلاب_لإث ةك نبه يكب

 ريو م انوم سس نش افلا نا ظفل كج سر ؤتموت الطصارواانومب ناي زدنك سس نشوفكم

 دعا(7) تسيل )لت نيطشوو كل ل هن بيس كس امج ام ايل ف نس برع
 تش كوم طسوالا كرت الخايمها ربا بيوم لل لئدماذ لجدول نير مالا

 بجاذ هلل و ةيسدركف رعت فق ع لا لو ةئراوظو فت اكظفل لم جس تداعب كب ررع
 تس ناقاقت نر كف رعتور يخت بأ كلش سا انق لتكرار م لتخ_فرط كيلرعفل ل
 رف تك ومك ل عد قب لف وا نرش كسي تك وفك فرقت

 -_ خيو لث( ىئاج ضي اعس دفشاك )-< اجاب فرصنم
0 

 ا ا ل



 لك

 ا ب لم ترك جس ييطرشمل_ كس ساس روما ” م طمفدارم ع

 قكفلال فين ناو أي -حيباصم ءدجاسم «باود تبت ماقم مق لد

 موز كما بح ارموو ع تيحمج لش لا ل بس كيا ج- كل لديسوو ماقن مكان حررط
 3 لودي ببصدملا ال ص ام لاني ليلك ع قرسوددعب لح للا الج تعج

 كح ببسوو حبست قكلاج لال سسك عقرب رعب كس لمت انبي ناذو كس ان ياا رموورقطم
 لو ماقمق

 بيكرت «ببس لاوت
 « كبلعب ترج اني بيس فرص عنب كرم مالي[ فرص ع سومتج كبك

 -ترم رضح ءبرك ىدعم

 -_ناملس «نامثع «نارمع بيج تيطرر شل كس ساقوم ىارلا

 -ناركس يتدكشب ن نزول زان اصأ قرشوم ل لا العياط سرا نام د

 شلاق فرتروا لخثا) < اتركي شدي اسكس لوز نما م

 دارتحس ماهي لاهي - ليدل اقم تف (ز-)_ سلبا قمه صب بقلروا تيثك( ١
 دوم ل ديا قم تنصب جس ملوو

 يداوم ( ناهأي) مدانؤت<نامدنرلا جك ميدن نثكووج_ فرعنا نامدن 2
 ناسح لوا قي عررطىا للي ةنامدن ثنو م كى الكوك فرصتي اقتل

 ةسامايلعس رك لاعف لوري كوم ف رصنم رزه واج ايل سس ىلوخ لثمن ح بج

 -نالعف نازورباكوم فرصتي وأ

 عاشارومالارحا طرش كثب بسس نزو

 رم قو سكب لف ذودوركس لعفلاب نزولا صاصتخا لوارصا



 3 ام

 رهض هيث خس. اجاياب سم ارلم لقلس_ لعشبوم شت اسكس لتس رابقفا حزن نت

 غرور لشن ذدهداي لوم يي بج -لباقت «جرخيتسا رمش هبت _برضردا
 وب نتا فرت

 ارك سيب طرشل_هس للا قوت تت ريك ف ذودورك اكس نايبأك ىض اش وسما

 فتتووج ءركد لووقالء ان ساروا: فرت لوكس ل تعراضم فورت عروش مما

 ناس جرن «بلغت ءركشي ءدمحا_ركشي دمحا جام نئءاع لش تلاه

 بسم اغاكم الرقاب كل ساطرش كاتم لك لو اكو سيطر كلا

 ريفر ادق, - كاجو م فض معب اغمروا ليا يوم وق هبججلاو تيبس س جدك ج
 ا -< 0 ماعاي هيف رن
 لد مكي بج عيصا «تممنلا بيب« لاتتسالارثك ع ل: نودي

 سدايقناكس تيطرشروا تيزيسا تييمفرصج انزم تم كييتاسكس بارع نرش :هطباض
 -اكةساجوي فرصن» مقلة اجوم لا تسيل مايا بج

 هج اتاووم لش كل فرعنا لوفر كس مال فلاروا تفاضا ف رصننريث :هطباض
 ىف () قش“ 01 لين يستر فرص نم

 لإ اب بايساكس تت فرصتترو اجب كير زفير فتك قي فرع
 -ه اهب رزكشخرع لبث, تي قرعش تر رورض 0
 -السالس هس سيج نيتملكلا نيب بسانن (؟)

 ئسوم نوعرف لكل بيتي, عبر يكل مس)
 دجاسملا ىف نوفكاع معناو ب لوثداكمال فلا (2)

 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نا بت حلل كتفاضا كف رعت (0)

 « مان موك مالسلا مهيلع مارك ءايبتاج
 ءدوه حلاص ءدمحم لق فصلا تراس سل لوم نكس الملا ماركو ايما



 املا

 فرصتي يمان ايدول ليث فرصنن ليم ث يشع ط ول«حووندوا لو فرصننإ رج بيعش
 -لي أ

 < مان مك هقن المج
 لش ن* ل يف عداج وا لك فرصتي لج بس والعاس لوم نراه سل ومان كسلا

 ل5 فرن كيي كلاه «ريكذ «ركنهروا فرعترري لرب ناوضر تس
 «مان ىمالسا ىك روهشو

 ىدامج (1)- ل دو لك فرصتنر يفرج رو فرصنلوج ح لوما ىئالسا كس لونا

 -بجر (1) رفص (0) ناضمر (7) نابعش () ىرخالا ىدامج (7) ىل والا

 سوق لوم دووم بيسوو هوالع لس قوم هيتاب لن نلاركأ سلب لومان هس .ليروا هيت روا

 اورق و لتبدو العكس قوتي اترك بلغت بتال لوم فرصتي شيم
 اعذب [ فرصتي ليم ولج فرصتي كأ فرس ري اب ل فرص عرومسديسس برع

 امني فرصن» ذب عروس فرصتا تع برجر قشمد ءسوجم « دوه يكب
 نويت نا قواطع لا لو فرعنا فيمي نينح «فيقث ودب بلك ودب تتكس
 ريغ اجي درك ليواج كرك رك اان ذب فرصختريتروا فرض والعكس لانروص

 فرصتي لش لي دات كك شحوم فر صن
 كوم فرصتي وو كركاروا اكو فرصنم وسمو ىلإ رك نيي بود سرع

 ريشي تش لالا ل ءايجس ميردا كرت سا فرت يف سمن 5
 (رفرلبا فص رفح )جل فرصتي حسوب كم

 4< نيرمتلا >
 ل

 -ان
 «ريهامج «ناسغ دحوم داحا «ءايشا «ىربكلا ةجيدخ :ليعامسا ءنمحر
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 «ىلوالا دامج ءدئاقع «ناحرف ءبروضت ءقشمد ءىلبح «ملاعم ءبوقعي « ةديرف

 «حبصا «رفص «رمحا «طئارش ءدوهي «سامخ «نامعن ءفسوي « ءاملع ءرخا

 «ليثاربج ءبتكا ءرونا ءناضمر ءريزع ءافرع «منهج :«سيردا ءباآ ود «ءاينبا

 -لاوقا « ناوضر «ليئارزع ءحون «ىيحي ٠ ثيداحا ءهمطاف

 ح4 سس
 ربك دوام تروا نابي فرصتي فرص

 4 ميحر و نامحر انيرإ»

 ءادتيمركل بيلا فاض فاضم_.يلا ف ارقم الروج رابر يمن فاضم الفل صقل عرؤفرم بر
 نوطعم القفل _ىضل عرف مسيح .ررقط اواو يلع فوطخم اظفل_سضل, عروفرم نامحر

 هيرشي مسالم كل رو ادتتم_رشركل مس فوطتم لب يلع فوطعم

 دمحاو دمحم انيبنإ»
 ليلا ف اضم اضع ميلا فاضطر ورجب راب ريف فاطم تفل سظنل خروع سف

 مظل عروفرم دسم حاط اعواو هيلع فوطحم القفل ضل عر وف مدس صحه _ءارتنك

 يريم الم ركل رق ادتتم_رشركل بج فوطخم في | يلع فوطخم_ ىوطتم النفل

 ةنج و ةمحر نمؤملل ١]
 مرش تباد_تاسك تباذاوب لات رورجبراج .اظفط سكك وري نم ؤه رج ف مال
 ةنجج _رفط اعواو_.يلعفوطخم نفل مضل عررفرم ةعدحر-مدقم رز سس لغو غنيا لثأ
 رتب ادتبم_ رم ادت ل سس قلتو ف وطخم ىئب يع فوطخم_ وطعم ايفل ىلا, عرفو م

 -مرشيم الممر

 « منهج باذع رفاكلل د

 لخبر ف تباث_دجتاسك تباثاوم لترك يورجبراج_-.اظفلطرسكلب روررجب رفاك رج فرت مال
 منهج _فقام اقفل __شلا عر وؤرم بادع_مدقعر ركل مس قلختروارب لوعفمروا خيسا

 يرمتيسا لبر كل يقرا دمر او تبمركل يلا ف اضم فام يلا فاضم افلم ادور ا



 امع

 الع ناميلس و دواد انيتا دقل و 2

 هقنلب بوصنم و اد_ككافب لقا هيت نحف مرق ديلا ة فتم فل عاداو

 وطخم ولي يلطف وطعم_ىوطتب التقليل عر وؤرم ناسيا بم طا مواوديلهفوطخم ليل

 - يلعق يلمتركل عسس نيلوفتروا لع لب لن لاه لوتفمامدع_ لوا لوم ركليسس
 4 ةوقب باتكلا ذخ ىيحي اي 2

 لوعفمار زف ب وصنم يحيي _لظاف ا روفر مزتنتسر يمرر عدا وعدا مق مكاقءارئ فرت اي

 وردي مولعصرطاعرعا للا ##خ _يططف رار كلينر لوضمرول لاف نبا لب
 اقفل مكرر وررجبة وق جف رحاب رب لوتفهباتكلا_ لع فالح عر وفرع تنابرجمنتم

 #ارنلا رو وصقن اعنا يلف لترك يسرب لوعفمروا لات ىلا لف

 «ندنل ترز له د

 لن ب لوخفم نو فل بوصننخ ددل _ لعاب لتتم دز بارعالا نمبل لك هيما يفتسا له
 #.يلعف مر كل سر لوعفمروا لاف ىلبا

 © ناتسكاب ىف مالسالا ذنت نا ديرت له لل
 روفر تناير جمر تسر وريم مولعم عرراضم لخفابب رست بارعالا نماه ل ديماهفتسا لسه
 روفر تنير جم رو رورميس مولع عرر ام لل فتي دمنا لك فال
 قفل, روررمب ناسك اسب_رجف تى سف ب لوخخم اف رتشلب بوصنتط الامال د لئاق جم

 لبس لطختوار لوعفمروا عاف فيا لخضشهحتاسكس لن دفنت اوم قلختكل ير ورحب راي افلا
 لوعفمروا ل ل( مالسالاذافناعس1)_.ب لوعفمرلويردصم ليداتب ل طير يش يلعف لمقر ل
 يماقنا يحفز مب ركل يب

 ا ي ةريغصع مده
 لمبركل محرق باادتم_رث اظفل سضا عر وف مريفاصع ا دتبمالك عرف موراشا ما هذه |

 تيري ا

 أ «هبر ميهاربا ىليتبا )ف ْ
 ا سس سس ديس سس دس سس 2غغغ1 يلا



 مضل عر ورع ب لوخفم اقفل ل بوصن سها رسب مولتم عررارطم ل“ ىسلستبا

 روا لاق ىلإ لش لعاقركل بيلا ف اضم ف اضم هيلا فاضمالورورجم داير ينو فاض الفل
 د يلعف_يلمترأل له لوغم

 4 ناشطع ديز ىن اج )>
 مضل عرف عدي #.ب لوحفما كب دوصن يي اقو نلوف_مولعمر ارم لف اسس
 رو لاف في لن لع ركل لايلاوؤ لاحد لاح اظفلامضلا عوفر مناشط سع_لاالاوذاظتفل

 تير دعت لخركل يسر لوعفم
 4 /ابارت' بعاوك وابانعا و قنا دح ازاغم نيقتملل نا )>

 مدقمر ب اظقلايلابر ورب ضيصسيقتمسلا رج ف رتمال رم فارما بصب لخفأب يهم فرت نا
 قطاعو او ىقوطخم_ريلع ف وطخم اهبانعا_رقطاعواو_ريلطع ف وطخم قئا دحح ثم ل ريما زافه-

 تس تاؤوطخم يا يلع وطعم فوطخمل ترف فضوصوماعرفصابا رقا_فوصرم بعاوك

 -يرتيس المرسم قيانلاغ طم اكل عس لدي قيادم لدبم_لدبدكل
 «اوعجرا برثي لها اي لذ

 فاض لها لك الر وفرم رنيم عدا وسعها ماقم مة ءادنف حاسي
 لحسب لوتقمروا لاف يا لخير لوعفمركل يس فاضم قي افاضم_هيلا ف اضضعب رغب

 لاذ ىنب إلخ لعاق الحم روفرم ”ريقاو-مولعمرطاورما ل اوعجرا_يادت لعق لمقر

 #ءارنل ب ووصقن_ياعتا يلعف_لرخركل يس

 «ةنيدم و ةكم بحا يناإل

 عررامطم لب سس ا حلا ما بوي بش فارع بص ان لف نم فرت نا
 ةئيدم_رفطاعواو_ىقوطتم_ يلع ضوطخةكم_ لكافه عروفرعاذابرجم تنسو وربي مولعم

 يلعف رمعركل عسب لوعقمروا له با ضب لوعفمر لح وطعم ىلا ريلع ق ولحم

 ير يسا مج ركل عسرمث ا قا نلا- كارم
 4 هلوسر دساو هللا دسا ةزهح 1



 مه

 ورمل رورجيه سل لاطفل_ فاض اظفل_هضلا عرف عدس -ءادتم فل سلا يعروؤزمةزمسح
 ىلا عروق سس رفط اواو يطع فوطخصركل بيلا ف اضم اق اضم_ هيلا ف اضم النفل
 فام اضم_ريلا فاضمريمتو فاضم يلا فاضم اظفلطرسكل رورجب وسمر فاضم اظفل
 هي فوطخم_ ىوطصرك حس سيلا فاضم فيا فاشم_اك اضم اوم ميلا فاضعيركل بديلا

 يبرم البركل حرش قياءادتبم_رثركل يح فوطتم ابا

 «نيدشارلا ءافلخ نم نامثع ناك )>
 ورمل روررجبءافلخ رج ف رتنم_ناك م ااظفلامضل عرف منامسع بصق ل ناك
 رورجيراج_رورجيركل بيلا ف ايقم ف اضم_.يلافايظم اقفل ايلاررورجم نيدشاا را -فارضم اظل

 بيير عفر مج ركل سمو ما يا نلاك_دهتاسكس فوزي يقاوم قلت

 ينم قبسا تنا 8

 فرت سم لا فاوئ روفر مزور دريل تفص خيب قسيس -ءادتم لك روفرم تسسنا
 ركل قلختوا لعاق لب !لتنبفك- قسبساوب خت (لرورجبراج#رورجب الكريم

 دييرشيس الم

 4 عبر و ثلث و ىنثثي ءاصنلا نم مكل باط ام اوحكناف ١)
 فرت لع اح عروفر عزتي مولع وع لبد اطع هذوصومم اه لعاب لش ا وحيكناف

 لي_قلعتروا لع افباط_#ا اسك باطاوبب قلت ل روزي راج# دوري ار مك -7

 هرم, ورز ءاسنسلا جف روم ب لوم ركل يس تفعلي ف وصوم_اوه تفصل

 لم قلتو اب لوضضم ل اف ةيبدلاوحكناف -دجتاسكس ا وحكنافاوم للخت ركل رورجيراج انقل
 -يئاشنا يلعفمجرك

 # ةنجلا لها ءاسن ةديس ةبطاف لذ

 ورسككا رورج ءاسسن -فاضم اظتفل_ظلايعروفرم ةلسيس-_ءادتم اظفل__شل عر فرم ةمطاف

 ركل يلا فام ف اشم_.يلا فاضمةنجتلا _فاضمريلا ف ارنم ل ها_فاضميلا ف اضم الثقل

 | ل لرارتبم_ 2 سادت اعرق كليا فاش فاش ل فاشن يل فام



 ديرما

 -تسآ هس مسا بارما هكئادب لصن 75
 دراو لاهم ء اسالك ج2 ذ_.1قرغثافل لادم عن كب ارع يت
 حبو كلج كي ترروصوملا لوك ش ءاساروا( تفاضا+ تبيلوتفم + سبيطان ل سلب

 روهمج بع ب - هس ايكايك وكب ارا رباني كتر ورضى ىلاج وم ننساك شال لاحم نلا
 ع كبارعا كنا رهتسم نادك اناكنلج برق درك نكس يودي نايمة احن
 -هنالخالث

 باوجر وهما اج [ل يكل وكن نايسدد ير ورش ليس ان ؟لويك شرخ ؟بارعا م
 لت ؟بارع ا ذبلجاتومدعب طفلتك تروا كليك قت اج [بسار عامك سات ج ايدو
 بتاع

 «لجرسلا هيج نوت 1ك عروش ءاسا لاحم فورت وك ضيو دع لوي جي نكي
 تسرد رجلي دكا ليجر « سيلف بج_رغيصت_ اي بجو > 1ق كش لكسر رول «مألعلا
 -ل آنس طكطسواي لكل وا ى كوكب ةس 12 لاهم فين لو

 تكرر فردي كاتم شل ناو كلا شركتي بارع اكتسب هيج ون حصإ

 قا رك نوم حماك تنس 1مل ق6. [يلارعا تكرركأي للا با جس دج وم لان
 تبل ىف لو امسا ضب جس انوه فل سو اكراسارل اح[ سيت لل ل لكسر ا جس
 - ام ضتبروا ىئابر

 راج ليسو باارععارا ري 2 «لعق لَعَف ُلَعَف نو فلكيا زواكس ماركو ناونعإ

 عبار ا تل ايهس تان تل ربك دعيبهساتاجايدك
 وا ةكرح نم لماعلا ىضتقم نايبل هب ىنج ام بارعالا فينرصت ىك بارعا
 _فادحوانوكسوا فرح

 ا - لالتعاو لماع ريغب نوكسوتك رح نم ةملكلا رخآ مورتره ءانجلاو ا
 | ني أ ىو كا ب خر + يمت برسغا اسك مسا |



 - عفاضا() تيل عفم ١)92( تبل (1)

 فلا (6اه سكس )جسام [حتاسكس لوزنج نلت عفر دوا تيلعافلا ملع عف رلاف
 -اري زن اياظتفل جتا سهل واو( )هت اسكس

 دتاسكس لوزجج داو بصن -تيلوعفملا ملع بصنلا

 قت ي 0000( 0س (1)+-0 اسك لوززج نترج ةفاضالا ملع رجلا

 يمتد كير جريد تكرحلاب بارع( فرحلاييرارعا )سب متلو بارع ارباب
 بروم راي لبي حس ل مادا لوس هلم ساما _قريزقق بارعاروا تفل بارعا نإ
 كراج رخ ارواج نب ارعا كمال راب لبي دوا ليث فرحلاب برم مات اسرجي تكرحلا

 ْ جوز بارعا

 تس مسق هدزئاش رب بارعا هوجو رابتماب نكمتم مسا 50

 رواهس يو ثتلاقسوجدارععسدرطمديز تيت د حيحص فرصنسم درنم مسق الفني
 فش عطف 7 دباقن اسلاك يديد كس لب
 ني دلياقماس لكمال تاكل ا- حيحص ىئارجم ىراج درفم مق ا رسمؤ ذ
 يلط ءولد لم نكاس لق نكرم نعم فت

 راسك ض غر بارعااك متل ونت نا لاجر بت رسم حمج مسق ار سيت

 حبري -خلا لاجر و ولد و ديز ىن ءاج هبج_دجتاسكس هكر يروا قس قبر وا
 ةدحاو رسكملا عمجلا لوم لول ترابكيزفت حس .قاوتم ىلاحب تف تنفك:

 كورك رو بصل هت اسك ش عر بارعاكل ا مئاس ثنؤم حمج مسق اهتقؤج

 بتاملسمب تررم و تاملسم تيار و تاملسم نهت_رهتأس

 برعيو لمح تالرا نك نار لثم ملاسلا ثنؤملا عمجك تالوا برعت 5

 نابهذم هيفو تافرع و(ماش ىف دلب) تاعرذاك  هبارعا عمجلاله نم هب ىمساس

 بن ارخآ

 أ



 _ امم

 ثيناتلاو ةيملعلل فرصنيالام بارعا برعي نا -

 ْ .نيونتلا نود نم ةرسكلاب رجيو بصنيو ةمضلاب عفري نا ىناثلار أ
 جركل ب ةفلادب_لك عيدان جيتك نتاج فرصت تافرع ءتاعرذا() إ
 < لوبد قفين تاتيبسكلا عاجل ٍ

 ظ1101011010 نير 1ك يروتردا سكري سن يت فصل(
 دج اش هدمت لادواججسي تلاع لس كلان اكورسكروا سترونج ١
 شرب تريل 13و ب لل فرصتي (2) ا

 تاس قفجو بش تاس ض فرب

 -رمعب تررمو رمع تيار و رمع ,ون ءاج هيت

 كلا -لاموذ ؛مف « نه مح , خا« با هربكم هتس مئامسأ مسق انج

 كومخا ىن ءاسج هسج_متاس ءايرجروادجتاسلس فلا بضنرارجتاسكسلواو عفر بارا |

 ا نشاو كس ةيسد بارعاي بولو يتسم! نت كييخاب تررهو كاخا تارو ا

 اج ايد بارعا لاو رحب قراج بارع وكن اقل ومو رفصمر كا نوم ريكس نس سايب( ) ْ

 يباب تررهو ايبا تيئرو ىبا ىن ءاج ياك ا
 هما اجايدالاو عبث بارعا وكان وم عير ركا لومدصومو رعت ع اء 6

 - نيوباب تررم و نيوبا تيئرو ناوبا ىن ءاج ا

 #8 اجايد ينارعا الاوفرصتخررطموكلا لوم دش ف افمركا ل ومب ففاضمرل م

 باب تررمو ابا تيلرو بلأ ىن ءاج بت ا

 الفون ا ترو لوك فاضم فرط راح ركل مس ملكت يريذب نومي كك فاشم (0) أ

 ل تررو ىبا تيئرو ىبا ىن ءاج تت _طماجايد بارعاالاو ا
 1 ج 3 3 3 1 ٍِ 5 0 ع ع ا

1 
8 1 



 . امو

 كس [نلس اج يكف ذع ككدجتاسسكس ناو اك 9 اي قكركركوج فلا واو وفاق ف الظرم

 لاو روق ب (كساج ايو لب ارعا ب شدو كس ليك أسف عدت سس تاس كح ناذناق

 تاس اجو# باارعا

 كا 35 لو ايايلوم وذ وف ايوه دمر لككم فايد كف طعولداو فيلات ةذؤ نع ل (وذ)

 ايكايدركف طعس يديك م تطاضالا مزالوكن الس صج ملا عتب لئلا

 رسيغاصلا هدعاقلكر سوا را عاكس: ليي لق ةك لما ( ملق)

 واواو لا باايكوم وفايكا يدرك ع لايت فاظركء رك هلص١ ىلائشلا ناد رتريساكتلاو

 ١ - نوثاقءلاو لاقرب لة اجدم كرتفاويذقاكوم راج بارع اب لا ذل باعك لب
 ركقلا حس جو كن يثلاس _.اهتلرج كسا لدب حس تفلا سجد ىكذ#ب روم لق
 رجانمد لاي فرت يل اكبر حمسة ؟مالدوا كة اجد قاب كيتو دوك اج
 واو ملكتي ابد لرب تس متوواو كك فاي حرقتروا نيئاوق نا ك سات اجرك
 ل2 زلابعرةلاطد ميرا

 هدا بيس غل بج واوة فرط رك يكب كنا كى تدلل

 نونات#_اوةليوق ليوقر كيوت كك اجوم ىوفوت كة .اجايال لبا دولواد كس لاايد للا

 وف ةأك اج قدهرسكل أ تس تببس انمى اي دواك اهي درك ماغداهسسلء ايوكواد تس

 لكل 2 رك ثم لقيب لدول تعذب ىف وكلا زل تمانروب مترك اب بالك اجو

 ممل ايكوم لكاذوو ببساكتل_دب كس داد.لتوب بالقت لل اركلزب تدادد لق 0

 جركل ث هتك قول ثا رولا جاي دركم غدا كس ركاب رواده ليد لدي تس واد ةدايدد

 ىمف كس ركفاضمرل فةررلى اركي لح لينال لل ماودك ا باهتس لكي لرب تسمكاو
 دكة اهاعذي

 بارع اكن لادوا ل تكرحلاب برمو مس ساكس يبسج اكن عبد وبتج [:هدئافأ



 ع )ع ليت كارل بارا دال تكد لا رديساجس قيلت تكرم

 (بب فص خر اوعلا

 نالجر ب هينشت مسق ناوتاس

 كا فرط ريل وم فاشن بجي املك ءالك كي هينشت هب قدنص, مسق ناوهشآ
 كس نفل نو نيتوو لع نا لقول اوم قيمز فق بارعا دل لوب فاشم فرط كرب لن محا

 ايد بارع الاودرغع ول ل وب ف اضم فرط قر انما بد رت سسرايظفا كس قرف عساها

 كغ اجيد بارعالاو شح لوم ف اضم فرط كف اضمك لص ربان مسا لقاك كسا

 ص000
 مقالايوركف طول يوترواايدركل يبت فاول داتولك س لم الو: حتت

 ومالك روب لضم تذاضالا

 داوم اعلك وتل لرخ [ك,رثح فلا ايدك ب ربتعسس فاول هات وك ى لص اتفق

 رواصضتاسكس فلا عفر بارعا كل ونت نا ناتنلا« نانثا هينثتلاب هباشم ,مسقر اون

 بناننلا و نانلا و امهلك نالجرلا ءاج ب_رهتاسك عر وتفمل أر إيرجروا بصف

 -نوماسم ي_ملاسركذم حمج ,مسق ناوساذ

 ولوا عمجلاب قحنم .مسق ناوهرابك

 كوادر بارع اانا كك وتستس نورشع حمجسلااب هب اشم :مصق ناوطراسب
 دسك روس قاب سرج وا بخ تأسس

 ىسرم يت روصقم مسا .مسق ناوهريت

 ضن رزثت خر فرط م ك2_يو+ فاضم ملاس ركذم حمج ريغ مسق ناوطدوج
 « تيار ءىسوم ىن ءاج هب_رحتا سكس هر قف جر واوجتاسيس فرقت بض تاس

 -ىسومب تررم «ىسوم



 يع_رتارو قفل بضن ناي يزن جردا عثر صوقنم مسا مسق ناوشر دنسب

 قلاب ترم, ىلا« تمبارء ىضاتلاءاج

 عقر بارع اكل ا فرط ملكتي فاشم## معلاس ركذسم حصسج مق ناوهلوس

 ءىملسم تيار ّيِولسم ىن ءاج ج_رجتاسك غفل إي زجروا بصخويت اريكداو يذق

 - ىملسمب تررم

 < نيرمتلاج
 يركب يك وامتد لباب بارعاروا ل يبو كمانقا لوم لمع لولاه نا

 «انهلا هللا

 يلا فاضمالكرورجئ راي يمت فام انتذل سضلاب عروق مدلا_ادنتم التقلص ضلاب حروف مدلل طفل
 تير يسسا لم ركل رتب ادتبم رش ميلا ف اضم فام

 4انوبا مدآإ»

 9ميلا فاضماطرورجيربيم سن فاطم اطفلو اولابعروفرم با _ادتبم انفل مضل روفر م مآ

 تاو يبيت سا رلج ركل رب ارتبم_رقركل بيلا فاض فام

 هللا حور ىسيع 2

 عرسكلب رورجبةطاظفل_فاضنم اظفل_مضل عرؤفرم حور _ادتبماريزن شل عرؤإرم ىسسسيع
 تيرس لمجركل يرتء ادتيسر ركل يلا! ف اضم اف اماما ف اضم اظفل

 «نينمؤملا ىلو هللا إذ
 ءايلاب د ورب نسينسم ؤمسلا_فاضم اقفل مهل عروفرمىسلو اتم اقفل ملا عر وفم هللا فل
 يرش يسا لج كل ررقء اتبع شرك بيلا ف انضم فاطم ميلا فاطم النفل

 «يطارص اذهألا
 ميلاف اضمالجرورجير يم _فاضم التغل_س ظل عرفو مطا رص _ادتبمالج عرف موراثنا ما اذه

 -يريسا لقبر ل رق ادتبسر ترك ل بيلا فاضم فام
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 . ©[ ضاق تنا ام ضقافإ» '

 عوفر عتملا وصوم اه د لاف الجر وفرم تاير جمر دري مولحمرضامرما لثثأ ضقاف
 فوصوم_تفمر ري سال جركل حرث قرا دتبم_اريزقت لس ضل عروفرم ضاسق ءادتبمالك

 -يتاعنا يلعفز جركل سب .لوعفمروا ىف ىفبا لخبر لوحفم ركل يسم تفضضىبا

 «رانلا ىف امه الك ىشترملا و ىشارلا)»
 قبايل وطخم_قوطخم شن رمل _رفطاعواو هيل فوطتما مزقت سضأ ب عروفرم ىشارلا

 فاضم__يلا فاضمالكرورجامه-فاضم اظفل الالي عر وفم الك _ركومركل يس نوطعم

 ةرسأ روررجج راسل رج ف تيسف .ءادتبس كلبي دكهم ديك جركل يلا فاضح

 ركل قلت وا لعاف قي! ناتبا _دجتاسكس ناعباثاوم قلت هتم فر ظركل ورب داب -_اظفل

 يريم المج كل عسر ىلباادتبم_رشكل سرت قب اءا دم 2 هس ءادتم ومرت

 ا © نيرفاسملا ىلع تملسإل
 هوب قلختا/ل يدور حبر اج افلا ايلا, روررجب نيرفاسمسلا_ جف رتولع_لظافب خخ تماس

 يرق يلع عبر لبس قلتو لع ىقيا لت سملس ديت لن تملس

 4 ناح وتفص نابابلا ]>

 لعرقؤباادتبم_ر اقفل فلالا عر فر ناحج و عفص _.ءادتنم اظفلفلالابعذفرم ناباسبلا

 يريم لم

 « سمركم تيقلا 2

 فاضم_.يلافاضماطرورجبريفتي_ فاطم يزن قفا بوصنمو ركمم لعب لن تيقل

 يلطف يل عتسب لوخنوا لع إللي لوضم ليل فام
 ' 4 ةليل نيثلث ىسوم اندعوو 0

 بوصتئئ صوص _ لطفا( وفرع نحسب رجم دريم مولعم ف لأن دعو #.فط عداد
 يلا ف اضم افطر سكب رورجتةيل_فاذقم اظل ايلاب بوصنم يقلل د لوارب لوضم يزن اب



 058 ورع

 يلع رمعركل يس نيلوخغمروا عاف ىفب لعن لاعب لوعقمركل بيلا ف اشم فاهفمح

 4 هئامكب ىلغلا غلب ل

 لوخما زنا, بوصتمولعلا_ لطفا فرم وهب جمر تسري مولع ما, لن غلب
 فاضمفاضم_يلا ف اضمالخ رورو فادضم تقلب سكلب روررجم امكان: فرقد #ب

 ل هتاسكس لنج لباب قلتلك رورجب اجر فرت. دورحب كلوب راجدكل بيلا

 ييرتييلعفرلمج ركل يس قلتو لوضم لاف با
 # هلامجب ىجدلا فشك

 را, يونج دسلا_ لاف ام رم وهبربجم تتر وريم مولجب وفض لن فشك
 يلا ف اضم اجر ورجير يمك فاضم اقفل مك رور رج لامسج | ف تاب ب لوعفم ارز
 فشكاوب قلختركل يرورجبراج_ج فرح. دور ركل رورجئراجركل بيلا ف اضم فاش

 ير لطف بر كل يس قلتو لوصف لف بي |لخش تاس لن
 # ىتاوخا ءالؤهإ»

 فاضماطجرورجبر يمك اظفل_فاضما رزقت ضل عروفم تاوخا_ادتبمالم عر ؤفرم ءالؤه

 يري سا لج ركل قر ادت ضرك ل هيلا فاضم فاض يبل
 © بابلالا ولوا ركذتي امنا 9١

 مشل عر ورم عرراضم لن رك عيد لمت نيام رمت حفار ما بصان لفل مبهم فرت نا
 فاضم ف انضم _يلا ف اضم النذل سك رورمب بابلالا_فاضم اظفلو واب عروفرم اولا - نفل

 0 _ يلعف مترك س لاف ىو لن لع ركل
 .  «هيخال يسوم له »

 هرسكأ, رورجبى تخف رجال لطفا مزقت سشلا عر فر مسموم _مولعم أب لخث لاق
 قلت روزمبراه_روررجبركل سيلا فاضم ف اضم ميلا ف اضم البدور جبر يم فام الفل

 - يلعفرلمج ركل بس قلتو: لع يال خخ كس لاق



 املس

 «دمجا هيسا)
 ءادتمركل بيلا ف اضم فاضم_ريلا ف اضمالكبرورجيز راب ربت فاضم القفل ىشلاي عر وفرع مسا
 -يرمتيس البركل رئرادتبم_رمخ اتخلى ضلي عوفر دمحا

 4 ةكرابم ةدلب ةكمإ»
 مقل عروفرم ةكرابم_فوصوم انفل_مضل عروفرمق سلب -_ءارتنم اظتفل_مضل عر فرم ة كم

 يريم المل رقءادتبم_رتركل ب عرفص فوصوم_ تلف نفل

 «دجاسم عاقبلا ريخ )
 ليلا ف اضم فاضم_ميلا ف اضم افطر سكأ رورجب عاقسبلا_فاضم اظنفل مضلا عرفو ع ريبخ
 يريم لقبر كل ررشء ادتتم_ربث اظفل الظل, عر وف مدا سعب اتبمرك

 «فسوي حير دجال 9>

 عوفر ماسنا بر جرت ردريم اقفل /سضلاي عر وفم ولحم عرر اضم لل عب. ديك نعال دجال
 فاضم_يلافاضم اقل قفل رورجب فص وسي.دفاضم ايفل قفل, بومعنم حسي _ لع الخ

 يلطف مترك سرب لوعفمروا لاو ىلا لبر لوصف ركل بيلا ف اضم

 «رمع انوخا )ذ
 مادتبمرك ديلا ف اضم اضم _.يلا ف اضماطكرورجيزراير يفت فاطم اظتفلواولابعروفرم وخا

 عريسا لقبر كلر ادتبع_رخ طفل ضل عر وفم رمع

 نتف نجسلا هعم لخد
 فرظر ليلا ف اضم فاضم_.يلا فاما ل روج ه-فاضفم عم _مولعم نقر لن ىلخد

 انقل سلا عروفرم نتف هر لوعفم لتفلو ايلاب بوصنم نسحجسسملا_دهتاسكس لظراوبب قاختوغل

 تييرتييطعفرلمج ركل يس قلتو ابر لوعفم عاف ىفي لحن لاذ
 6# نينثا مهيلا انلسرا )>

 كس اند سرااوب قلختر ل رورجبراج درج اريج رج ف رتىلا_لعاب لعن ادلصرا



 وه

 .يلعقرلمج ركل يس قلت واب لوحضمروا لعاب ا ل ب لوحخم اقفل يلاب ب وصنع, نسا
 رم

 « ملعونوم )
 فاضم_.يلاف اضم اظتفط سكك رورجب ملط. فاضم اظفلواولاب روف موذ اد تبمالج رم وه
 -ييرمتيسارلمب كل رماد تيسر ركل بيلا ف اشم

 «مهفاذ الجر تيار 2

 اذ_فوصوم اقفل تغلب بوصنم المجر لكافاذجمعر وفم يمكتس_مولعم و لن تسر

 ركل بيلا ف اضم فاضم_ميلافاضم اظل مك رورجبسسهف_فاضم اظقل فل لاي ب وصنع
 يرمي لمت كل عسر لوضمروا لع ىفبا لشرب لور كبت رف ف وصوم تنفع

 4 نير انيدب ىبوث تعب 2

 قاب بون ب وسل لطف ا روفر مريم مولعم فن لف تاع
 فرب - ري لوضع ايلا فاضم فاضم_ يلا فاضعالبرورجير يمت _فاضما مزقت

 ىف ىف الش تاك لن تعسباوو قاختركل روريراج طفل ايلاير ورب نير اهيد-ج

 تيتاشلا يلعف لهب ركل سس قلختوابب لوم

 «نينثالا ىضكي دحاولا ماعط لو
 ميلا ف اضم ف اضضم_هيلا ف اضم افطر سك رورجبدحاولا_فاضع اقل مضل عرؤؤرم ماعط

 عروف وعبر جمر ورمي اظل اسضلا عرف ولحم عر رام لت فك #ب.ا تبلل
 يلف لهقركل اسي لوول لاف ىفي الب لوعفم اقل ايلاب ب وص ينطالا لذا

 -يرتيس العب كلر, ادتم_ ل هس مادتس ل ومرقييرجخ
 «رانلا نيرضكلا يبقع ©

 ميلا ف اضم فاضم_.يلاف اضم اظفلءايلاب رورجبن ير فكل _فاضم ارم زنى ضل عروفمم ىبقع

 تييرمتيسالمجركلسرتقياادتبم رجم اظفل مضل عرفمراعلا -ادتبمرلل
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 ١ 4 هاتفل يسوم لاف د

 ايمان ورسكك روررجباتف_رج ف رتوال - لك ناريزقت مضل عرف م سوم مولع موتر لخث لاق

 هك لاقاوب قلخت ركل رورجب راج _رورجب ركل بيلا ف اضم فاضم_ ميلا فاضم الكر ورجيربيم و

 -لوقيرت لعق لمجركل يبس قلتو لعاف ىلع لش تاس

 © نينرقلا ىذ نع كنولئسي
 لوعفم اجبر وصتمر يمل لعام عوف عذر اير ياو -مولعمعرراضم لفن نوني

 بيلا ف اضم اقفل كك رورجم نيف رسقسلا -فاضم انقلب رسكك رورربىذ جف ورع دب

 لاذ فبل ول نسيياوم قلت ركل يور جباج -.كيكراج نئاومروربركل بيلا ف اضع فام
 بيير يلعن لمجركل يس قلتو لوعفم

 4 تولاج دواد 5-0

 لب لوعفم ال قلب بوصتناتم ولا -لطاف اظنفلسضلا, عر وفرم داود د مولعم نضر لن لق

 ٍِِ رض لعن مخك سس رب لوعفمروا لظق ىئب لضخ

 ©« كلم ىصاعلا !)

 -ييرتيمسا مج ركل يروا دتبمدرمخ اظفل ل ضلاي عرف كل لهءارتنم اظنفل سلب عرافرم ىصاعمل

 4 ةرخاالاب ايندلا عبط
 هي لوف مزق اب بوصنمايندلالتاف كعروفرم تاب رين مولعصرما لت ب

 لن ريتاسسرما لعب باوب قتل رورجبراج اقل روررجمقرسخخالا رج فرتبن -
 -يساشنا يلعف لعب ركل مع قلطتروابب لوعفم عاف ىيا

 -  رجو بصتو حفر تسأ هس عراضم بارعا هكنادب لصن 525

 -مزج «بصن «عفر لو بارعان مك رداشم
 ركن ايي هت أكل ءاعوج ع نونا ااياسشند عفر

 دهس كن اي تخت ل ازج < نول فزع قد بت
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 -ه كن اي قايم وج طف فعاي نواف عاين وسد مزج
 موه رب مسق راج ىك بارعا ماسقا رابتعاب عراضم

 هةمب ابودوعدحا و وروارك ب عمرو _رثثتوج حشداب هر ساو روج عوورفم مسسق السحب

 -الإ اي يروا لن لش خ1 نتج كهل نابارعاي نتن ل2

 لعفي تب بع اركي دحاو(1)

 لعفت ست اذ يوم صاو(١)

 لعفت بي بط اؤرك رصاو(1-)

 لعفا بير لكك راو( 0

 كس قي ضروادتاس سن فر بارع اكن ادق لوب كب ج_لعفن نير لك حتت( ه)
 نل -برضن « برضا ءبرضت ءب رضي وه تيت تاس نوكحم جر وادجتاس

 ءايرضت ل برضي مل «برضن نل برضا نل برضت نل ءبرضت نأ «برضي

 تبرضت مل برضا مل برضت مل
 نلف تاما هوم عقب 1) لو قود حس ل نبل ج غيص هددج لك رام لبردإي
 قرا يت اساس تنس سس لع هراب نا كس حن :رابااقب-نطعفت تابط يشم مت ()

 121 ةيصودروا نالعفت «نالعفت «نالعفت ,نالعفمي كرت يصر او بلا

 ايو بارع يراوكن ا كس هر فص ع ارياقب نيلعفت بطب ةموشو رحاد كيأروا نولعفت «نولعفيي
 و

 هدام قود لاهي لب لش رالطصا كتءارعح نر صج سن وددارعس 6 لابي
 فرت مخ كس سبل ب تكس 6 لاير الطسا كوب جس لع رالطسا كونج
 # ل لظو ل و بسس فوجدوا ف اضمروا اشعر ومص ! زل وبن تمل

 ذقت فر بارعااكنلا_ نييح 5 كوك ايدل واو لخ م ورفع مسسق ارسسود



 2 اهلين '

 ره تجيء دقتاسك فذع هس لكمال مزج روارجت سس قفل بار وادجتاسس

 1 -مري مل ءزغي مل «ىم؟نلو ءىريو ءوزغي

 ضرز عر بارعانا قربت _ يم عرار قو كرس ىفا لخررفم مسعق ارسميت
 نل ءىضري وه هيعرجتاسه فذعل-مال ماد وادتاسلس قف زفت بصفر وات اسكس

 -ضري مل «ىضريب

 كلا ل تودررا شتر اولا( ف مزراب كيج تاس لاب مسعق اهقومج ٠

 روا بصيت اهم ناو تابثا حفر بارع كنا - راي لوب اخ اكبطاؤ د ومو رعاو

 مه ءنايضريو نايمريو ناوزغي و نابرضي امه ء_اسك نون ما

 خلا ءنوم ربو نوزغي و نوبرضي

 توم لظرما مال بم يعدم كا جيد برعم ضحبأرثع_ فالتخا ضرما لف |"هدئانق

 رواخج برم كي ررط اج برعم برضي ملط لت ب رضتل جساتاجتيرماةججس
 يس لمتتنس يا رعا لع داع دوا لش تع دصروا لع لامارق ضحي كر يجب نآرق
 ل لوزن رولا يوركف طوكر تروا مال يفكر _ مكفاصما وذخأتل وا وحرف تلف بج

 ملقا تجي كردقممال مزاج لماع نو برضا 3 ايلم برضا سآ

 < قواد كتي قت راضمرعايب د لوم ليبدو فرص كعرراشم
 هه مل قسرا ماج تمالعرب مب ضعبأرثعروا

 4 تمسح
 -لي راو بيك ودمج د لب اتي بارع دوا لن يبول وصسق عرداضم لع لولا نا

 «نودبمتامدبعاال»
 عاف الئ عر وفر عر ار ريتاو لف و دعت لوصوم اه.لعافي لا بعا  لومتسر يلا يف ل
 سس ب لوعفم ىلع نيس لنا بعا ب لوخضمر كل يس لصرلوصرم_لصركل بيس لاف لضخ



 , العير يطفذمج رك

 : «ىضرتن ىبر ىيطعي فوسنو»

 ميلاف اضم ف اضم كبر هب لوضع يمل لن كليطعب سدير تأاف رت ف وسي ديك مالي ايتسواو

 لخضر قط ءاق-.يلع ف وطحملوبي رج يلف لبر كل لوصفرو لف لن لعن ركع
 وطعم رجلا يع فوطخمتب_|هرلع ف وطخماوب ضولطخمر ويركب لعاف لخبر ريم تا

 او

 «مكاجرخي نا نوديري»

 و لاف ىلبا لخبر لوضفموك_لكاقي لن اب رخخي_هيصان ير دصم نا-لعافي لحث نوديري

 ركل بحس لوفمو لطف نبا لبو و دبوسي وهرب لوجخسر دصع لع داتي لمي كل يحسب لضم
 اوهريرت يطق لج

 © تاريخلا ىف نوع راسي ىئلوا#

 لخث قلت ل يورجبراج_رورحب تاريجخلا راج ىف - لعافب لخضز و عراسي ءادتبم كشذوا
 اوهييرمت مسا لعب كل سرت قياءادتبم_ر ركل يس قلعت لظاؤ با

 « ماعطلا نومعطي# ْ

 او عييرجخ طفلتي ركل يسب لوعغم لاو ىلب لف ب لوضم اعلا _ لعاغب لن نومعطي
 ًايصنا مويلا ملكا نل»

 هي لوضتيف لوم لفة يبل لوخ ايسسنا_ريف لوعفنطوهلا_شلافب ل ملكا نل

 اوعي مف لكل عس

 6 ىبر لف فيكرت ملا»
 بر_لثزعف مرقم قلل وفن فيك "- مال ف زكي موزج عرراضم ل رستم زاب مسل

 لوعقمروا لع يبس لحن لا فرك نيل فاق” ف اضم _اهيلا ف اضع ورب يمك فام

 يلعفرمجب كسي لوغو لا نيا لشي لوعغن لعب لب داب يطعق لج كليم لطم



 تاوئييرت

 «باصح ريغب ةنجلا نولخدي كتلواإل

 فرظر لاح ددرميراج باحر يهب يف لومة دعبل ب لعاقي لتر ولخ دي _ءادتنم كشلوا
 ركل سرت قياءادتبع رمل لا قلتو ريف لوضمروو لع اقبل سلف ناختو 0

 اومييرتيسالمب

 «ينزغتاي)
 هي لوضمو لعقد لشي لوضم الكي وصيف _.ياقونلكافب لجو زخست هيبانال
 توه يانا يلعفلمج كلت

 «ًارابج ىنلمجي ملل
 ري لوضع ابجج لاب لوضتريم - ياقن -. لعاذ الكر فر مريمتره لإ عججير مزاج مل
 اوعي رج يلعف لبر كل يس لولوعفم ل وفووروا لك نبا لش ىلع

 «دوهيلا كنع ىضرتنلإط 37
 قاتلوا اج_ورجبراج كدع_ريزقت تغلب بوصنم ولحم عرراطم لضم وق هيصات نل

 ير ييلعف رتب ركليس_قلختو لع ةب_«لخخ لظاناتفل اضل عر ذؤ مد وهلا كس ىضرست
 اوم

 دشي نم ىدهي هللاوإ»

 نه -وهيرج فر يموه-|ييزقتصضاعرؤرم عرراشنم لى دهي_ءادتمدللا فل ايحاداو
 يلب لوم رك يل رطوصوم الر كل يس لاف جن! لخخ لافي لبا #شيي.لوصوم

 تاوهيبرمتيسا لجل سرت ب اءادتبم رتل ومر يلعف لهب ركل تحسب لوف لل ذ

 «اونمؤي مل كتنواإ»
 لاك ماريو ىلارعا ناون#ف ذك مو ,ررداشم لأ نمؤي تمزاو مل -ءارتيم كئلوا

 اوك ييرجتيمسا لعب ركل بسس ربل اءادتم_رخركوم يرق لعف لطي ركل يس لعق نيل



 م

 «ميتيلا عدي ىذلا كلاذفإ»
 يلوعفمسيتيلا لافي لخط دي لوصومم 1 ىدللا_ءارتبموراشام ا كللاذ يف اييتساق

 ملمج تقم ادتبم_رمتر "لح لص لوصوم_رلص لتي ركأ لَ لوعفصو لع ا يال

 -اذكب هريس

 © ًاريخ اولاني مل
 ٍض ب لوعفما رسيبخ_ىلعافريمواو -يىلارعا نوف ذك مو هر عرراشم لن اولانيسزاج مل

 اوعي يرش يلعف لرب ركل حسب لوضع لاف نسا

 © ةنتف ريخلاورشلاب مكولبن إ»
 ريخلا__ففعف راو يلعن وطخمرشلاب ب لوضير يك _ ل ريختر لق وله
 ركل يح فوطخم راع وطعم قوطحم/ليزيقزتيزيقدد كف -زيي/ل يضف ذيب وزعم

 اوه ييرجت يلعف مج ركل يعي لقلختو لف نيد لخش قلتك ليس ردرجبس راج درب
 4*» دعن ودوعت ت ناو

 لا خيم لن لري فارع نافذ ورجب عرراضم لو دع يطري يولد
 راو ييرجت يلف لم ركل لع لن لان نحن للعدل طر شركوييرج يعن لهب ر كبح
 او يطرش يلجفلمجرك ئازجو طرت اذ

 و ىظنل تسا مسق ود رب بارسعا لصماوع هكتادسب لصف 25

 - خلا ىونعم

 عفر نم صوصخم هجو ىلع ةملكلا رخا نوك بجوا ام : فيرصت ىك لماع

 مرج وارجوا بصن وا

 ناسللاب ظفلتي و بلقلاب فرعي ام ىظفل لصاع

 -ظح هيف ناسلل سيل و بلقلاب فرعي ام ىونعم لماع
 دايت(" ىاس(1)- لو سيمور كتفي



 -تايئزجلاب هطبض نكمي ام ىهاهس لصاع

  ةتايئزج طبض رذعتل ىلك مرهفمبالا هينيعت نكمي الام ىساينق لماع

 مزج وارج وا بصن وا عفرب هرخآ ريغتي ام لوهعم

 خلا بصن وا عفر نم لماعلا رييثاتب لصاحلا رثالا وه (بارعالا) لع
 الو لش بادب نن نايياكريظفل ل اوع



 بم اع فورت (17) لماع لاعقا(ا0) لءاعواسا(1)_ لت سيمت ريت تفل وع
 - لطي كوم ةلاللا لقتل يي ان سس لاصود لعكس ب: ريش ليد

 - لارا ركتلالو يشافي لى ا حس لامددرمي لم ةلالدلا لفتت

 رواه ملام ماجا قع سسك ب تلال دري شام ذكاء هس.لهاع لاعفا قس كت لالدرب شامر
 -<سللاع فوز لوم ةلالدلال فقر يغرك
 جس طعم احا هوو رطساولاب ركاليساولاباياكوم تازلابزلاي ل ام: ىضاث رصح ليد

 هووأوم ىوقل ءاعرئاروا_فيعض كوب ىوق ل اعنا سسك ان حس لاعود لوم تاذلاب ركاروا

 نيت ماكسي ليصقتو لك جس .لاع فورت: وووم فيجا ركادوا ليت لماع لاف

 -اتدو لثي_شيمانك تل كواو يداي ل00)_نز سيم
 مكه ساس سكت اذلاب ل ماكنا نايل و لئاع لولوديراردصم(وس) نقش: (0)

 اكن ذهل_اجرك ئل ساب .لكالاء-اتيل كل كق كراك ق تع ارجئاتوم تاذلاب لمحرك
 تاس دس لنك نتن جس بو كوم دباشمديتاس كس لغفالب جس سكتم ذاب لم

 كليب قسروا < تبهاشم ىلع ناذو تاس كس لخنر لوب حس تببتج هد تبي اشم
 تاطاللسفت نت عج كاتب اشمدجتاسا لخأ لد رصمروا جس تبعاشم

 تجود ل نتشروا لوب حس تمج ليأ ت بءاشمر ناهس لاق جلاس طاف ناو

 حس ددصم ل لمع 'تاقتتشا ذبل قوق تبءاشم قب” ل يآ تبماشم قبتودروا لوب ح

 لسى

 ركل كيلا فاطم غنيا فاضمدداج ما كملكالاءاترك ضل ئمايل ابك ب 1#
 ١ - ديز مالغالشاج ادرج تدهس

 كيا نايمرو كيلا فاضم ف اضم للي دج لال ماك ف اضمرج لي شارك

 اود كيل لاهي جاجا دبكل ئاعازاجتكت فاضمبلا جس ادرك موج ددقمزب فرح



 م. ُ

 اود تباناتوم لامك ملام لادا ملا ذبل_هسماقم تقي جن | ْ
 سب لكس وو كوم لقتتسريغ طناف نمر جانوم تاذلايد جلال لكن م ١

 ريك فورت سو كا. اماجوم فك سس جو كضئاع كك ه6 جاك لام فيض

 ذيله قكق دقرداهس قكتلاذلاب لام لعن ج_قكقرقعنم لن ققس ليو عرف [ىللاع
 كوم لن باوبا ناش نايباك طفل اوك. ترلرورض لل ول لودي شيئ اهريغ ل خوك

 كسول كش لاوفا(000. اوين كل أش ءاسا(1) ليي مو لعضو
 ٠ هس نايك اسارودللاف وتم لص ب" هقهاع ورح رد لوا لصق
 فأي بهم( 0) هراج فورت (1) ليث سيمت عراب كانلا_لو تكل كب م فورقزج
 متي ايددا مليك حس ل نتثاءادت فوج (0) ضف( 00 سأل نيت لوا (:-)
 لو لكل ارم سماوددمقتييددا كرسصتردا كرددداهس لكل رش ماديا ديا
 ررلخجياكو مدر فم سيم انس لاهو لوخم اكلعاع فورت: رصح هجو

 هقول ركأ كوم لم ءزج اكريلك كل وخدم نسا هدو اي سلا تسلاعود لوم درفعلا

 ممفع ةوبرج اك اراك اجا يبيه جف وبل زج كادوا هما دن فزت

 -بهماط ندد

 ومن رلمج قافتالاب ركا- لدي اهو مرلمج قافت الاب كيو اخ حس لاعود قرب ملت لوغو ركاروا

 : ريم الع لتويك 4 لد يق سالي وم ورم ليد هس ضترواومرلمج تيد ضارب

 لوم مو دعمل ارت كالت كرد ساند ما فرص دس لقاك ل كيدز يوب
 قاتالابركارواجس ايكوقعنمب اب ليا لفتس لب باتل با سوبا ضن سدا كس لا

 لفن يسارا لينا اك درلا ديب قالك أر نسا هد اي سل اخ حس لاعدد وملعب

 ا جب فتجد اا ةلسالين ل 1



 ء٠.م

 مت رطاوا دج دض كلك لهب دداجس ماد كسلا ليك اند+ ست اهم
 قاوم رش لكم المج بجروا_ىمما شن وعرض كاكا مك ساونا ريرض لست يب <

 - كس مارومملاعفورترو انرك اق ناونعاكل صفر اون كسر لئرما بج بس ارم تيكا

 اك ا-<سابد[ نهب كاك فورت او فوج فوري مهريغ لل لا وم تيتا
 قم واخد جس ماعدارمس فسد: ماكس لوغم ل لاق فاو

 كا ل قبرب لوك جس رورض مل انما نايس سئققكم ارح ركارلجروا-ىليوات مايو

 اوم ما قليب ساظاف كس ماهتاا ذباج ماردصعرواهج_اتوهردصم ورواج_اترم نوم

 -ايكمدقم ل ويكوكس اددجواب هس ىلا نو ةحوم فشل اعف تالا

 ست# كف وركب سا نو لضفر وا لئاسدايا كس مانقا فد تركب.

 مانقاب بحبل لسمو فرص كم اروا- لإن سيم اشرس فرص كل خخ نو نيش
 ركاج انركادم عدقمري لوضفم ىلكهيل_ سيك دقن وق نوم ضر وا ىلظ  ظاف كس
 لي هدايز مانقاكس لارك لح سا اهق كيايانركمدقضب للمس قرب كغ ابكي

 < (ررفاكل ثم ضباب هس لكنا ني داينج كامات مال
 - ايكمدقملخ جلا اه لد كاومر ومع لص عررفروا

 اذهل هس لاطسوردا نايمردح فرتردا ماك مانقارابناب لنبي يا
 ْ ايلا مكر ضن نايمرد كس لوفود كشر ووكا
 -ج كشك طياضاس ذي ذليدب لكك جس قكع يوك ود كذلك ش اس ند
 لوب زي زلون شرج لوي < اتوم بادروا لب هدايز نك ذ لع ردرشفس تكبر مك للا

 راج كشنب كل اكس لاهي رواه ماتا لد ةساج كشكي ى لق كقتاتتو لاس
 د ايكتيال مدقطوكن اا ذبلت قل شكب لكلا ديه كسب رم ارق فورتروا-<س

 واش لوتس تكا ل لوركا ج



 سل
 ' هراج فورح لوا مسق
 فورت اهتب بسانم لئالاع ايكم دقتم ليك ب فورت م انقوكه راج فورت تنس 7#

 هراج ف ورتير كيج لين عفا ردوا بصان لعفلب بموت ليو اجيك دقموكل خف رشم

 حررطسا ايم رقع تارورجيوكت ابوصمروا ب تايوصلموكت اع وفم لبي لقا حررط لش ني

 دي لاوس تاددرجب اقف تاج انركمدقم قتل ابكت

 تمهو كت ييرفروا تبماشمج_ سوه كت لاصاوي لم و راج فو

 هيد كتب اشمدجتاسكس لؤي ا حسبو كت يعرف لما فل هم فورت مج لي
 -ايكمدقنوو راه فورت _فنصمم_ +2 /راهظا كت للاصا لاوس

 ف فنعم راني عاق كرئاكتلل ةزعلا روا ل ر شك راج ف ورترك

 يدرك موقعا

 هيلا ًافاضم مسالا نوك ىلع لدن فرحواةكرح رجلا :فيبرعتت ىك رج

 هلوخدم ىلا ههبش وا لعفلاب ءاضفالل عضّرام فيرعت ىك هراج فورح
 ناي فرط كلاود ني اوكل ومي لضرب لج جاجا يابكو فورت اوراج فورت
 ريو اح الفكس دنج ا وسدجتاس لق كلوش داني دابارروا
 * | يل لوكرج ف رتل نس دكا دي طوب ل لب رد اهتكلا كلا لاوخب اك دوا لؤي

 ديزاكروادركل د يراد بج نكات ركع وفدا رقم اش
 رك يلوا رقتسا تم ىف ايكوم ادب يبدوا قلتتر ش وفود بات رادلا ىف رقتسا

 < قبر ذل ع لقي نفي فت كل نا جس ايلي إب سر اورا رقما تا يداي كت راد

 دانك لختواهركل كيب لج جس ماوو لب شاك: فييرعت ىتك لهف هبش
 ١ نوريشو شم تطروا لوفمكاروا لعاف ما رواردصم يتوب هس



 9 م.م

 هدام لوو ناري لعمل وتس لس ::ك فيفرعت ىك لصف ئنصص
 فورت_ فورت رورجب راج فرط يي فورج_لاجفا سمسا هراشلا مل هبي وم د

 هراغام الع لس هده لري ت ةس كت لالدوب لتي. فوت
 لام كل خر نو تسكت لالد ب لبا يريح فورتروا < رك لالد رب ريشا هب

 كوبا رادلا ىف اذه ب لاش كلت ؤتمروا ديزب راه نا لاش كل يعم ديزب تررم
 :رادلا ىف كيبا ىلا ريشا كوري قت

 للاع طتقف كج ل لااعفا ساما اوس لن فب لومتم هسا مارق سس شن غاطن ماد 3

 لطف لع لاوفا وا( لومتشدروا لن نس لام شرك زج ) تاوصا عساهسادوا لت كنس
 انني كلو مت فت لوس لش فورترواومب دن قجليطرشب عرراشم

 د لا طتبروا لن تفيد لماع لتس لب فورترواءامسادوا لا تغب. لعاع لاعفا مانت ل5
 لوقوو شل لسا دارت ىكرج ف2: هدقفه هلوق

 رعشر وج لو يمر وشل وقد ليت هزتسرج فوت 5-1١

 لو دوجوم لك

 الخ ,ذم , ذنم ؤاو , مال . فاك  ءاق : ءاب

 ىلا ,ىتح .ىلع ,نع ,ىف ,ادع ,نم اشاح ,بر

 -لإث ريقابروا-لث روك لع باتل هوزلورتس لج فورت (0)

 -ل رواد شدوا لو هرتسر وب راج فد

 ايدول وزيت نري _هداج ارسودرولا عرراضم لف بص ان ليأ- ل مند ا: يع (1)
 ئك توكسلا ٍنسحأ تبي دلص حم .يردصم نا(7) ير دصما.(7) يمال. (1) <

 -< اباه ذيهّمِل ىنعمب هميك ل تلاع كف قدروا ميك كارل[ لاك لش سحت

 ل لاوقادتج للكس لما كا: ثال(0)
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 - يلوم تالايد ل دب فلاوكأي د دانسات الماوس كسا ()
 ايكوم تالايدل دبس مالوكاب لقت ايلما كسا ()
 7 ١ ده بكم شي اتءاترواريف تالي( -)

 لاك ناز ما قسمت كك ادوا ناتاظفل ب بس بكرم هدا ذ ءاتدوا هيفان ال ب("

 -هباتل

 ركل ريفا فرضي -هراج الولي انطاولسيصخت لولا لن سيم نت ىكالول : ال وق ( 1-2

 و
 ا

 بيير كيمرا وغمأ ىلا لحل ل عررصم

 ءادتبم هرورجمو قلعتت الفدنازلاب هيبش رج فرح ىهو

 ليذه ةغل ىف نم ىنعمب :ىتم(0)

 اع فرط عررط سن دلكو جس انا يكرس فرظ لع بيكدتوكر رج د اجر كت
 فرط زاب رورجبر اجر وا لين قت افرظظ نااكمو نا ناي قري يال 2ك اشاقتا#

 هس اتاجايكقالطااك

 جس[ قاتم سزج راهي د قرورضانوم قلت لاو كل كس فرب :هطباض

 رورض لآ رورط قلم موراج رب هب ذا

 ر لن براعم رشا ا لا لش ماوخ

 روش ى نار ل رش رب شو ى 4
 اطخ ب لخت قمم جاو لآ تسا ريم ١

 ته فلك وم قضت صاج: لخير صات لفي وب ماج لع اوخ لن ا)

 - مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنا ص_لرف()



 هللا دبع تنا - ضرالا ىف و تاومسلا ىف هللا وه و ب_لرش لووم(-)

 - مسالا اذهب ىمسملا فاورعملا ىا ناكم لك ىف

 امرادلا ىفديزلام_نونجمب كبر تمعنب تنا ام تع لعفلا ىنعم ىلا ريشم(*)

 اني وكام ذس ضروس ايان وكى فتنا ف روهمت قلت لك برا جس اناج امك ىفتنادج

 -رقعتمفرظرواونا فرس بدنا 5
 ةصاخلا وا ةماعلا لاعفالا نم ءاوس افوذحم هلماع نوكي ام رقتسم فرظ

 -ل داه ماع لاعفا

 لوقع بابرا دزن دنتسم راهج هماع لامفا

 لوصح و تسا دوجو و توبث و تسا نوك

 - اروكذم هلماع نركي ام: وشل فرظ

 كل ساهي اندجاوم ارب هلت كل اع ةيبسا يي لكدي ا ومار نتماكر تدتس : هييصسستق هجو

 وغلا فرحا ك- سااتم شياو مارت ل ماع قياوغلافرظروا لو تيكر قدتس فر ظك ا

 فرظ/ ا تيد كف اهرشروارقنتم لم فرظرلوم لت ريمك ل يوزن تب نو تي
 وقل نمزج كلج افرطلب جاكت ة سلم يب بك 2

 ءالول « بر رواهدئاز هراج فورتدو لتي قاب ب ل ندد

 تي لانا فوزع للتناكت ال لل تب لإؤلا دع ءالخ ءاشاح_تال « لعل

 -4- ارئاغتسا بللي صادم نيح تالاودانف

 دنا قلعتم زا ىنقتسم نا دب فرح دنج

 ركيد الخ مهالون تالاشاح بر

 دئاز فرح سيركيددمآ لعل مهادع

 ارتمدرك نايبدن ازره ليصفناقباس مالكرد



 رد دو فورتاتفدج(1) - لي ممتد راج فور
 -لغ تيفر تروا تيس ل لتشمج (0)

 تليد لي وخير اوضفينصتىرتحا لصف ج_ لع تيفرتروا تييلعف نو لرتشموج (-)
 -لث كب كراج فو

 فزءاك لختلسا لي تاءاقعد ايوب سلم ماع لاوفا قلت« فرظرلا جي

 بهي بجاواترك

 - لا اج انركرباظوكت با هاي تبي لي لارادلا قري ز صوم فرظ خكءادتبم (1)

 ماقرادلا ل ىذلاوعلصاكل وضم ()

 وم فرظ فم كف وصوم (-)

 فرط ل اعاكلاحلاوذ(”)

 فاكلا و بر دعب و لمعلا نع نهفكت الف ابلا و نع و نم دعب (ام) دازت ؛هطباسض

 بليلق امع - مهتئيطخ امم هللا نم ةمحر امبفوحن اليلق لمعلا ىقبي

 عالجن ةدعطو ىرصُب نيب -لقيص فيسب ٍةيرضامبر -رعش

 مراجو هيلع مورجم سانلاامك هلا ملعتواتالوم رصتنو

 نيذلادوي امبروحل ةلمجلا ىلع نالخدق نيتفرفكمامهدعبو

 نيملسماوناكولاو رفك
 ب لك عروفرم اع بسحوو اكو مرورج ملوي < هدئازلاب يبشروا هئاز هداج فرح :يج

 اكبر لومتم الر وصنع

 ريشب نم ان ءاج اه بج -لاثم كل ظافال رم

 - ىنشب ليف هي لاثم كل عاف بم نال ئروفرم
 هللا كبسحب ص لاثم كءادتما لك ئرؤفرع
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 - دحا نم تيئار اه لاثم كرر لوم زب وصن

 - هيلع دمحي (ايعس ىا) يعس نم نالف ىعسامل اثم قلل وفم لبي وصنم

  نيمكاحلا مكحاب هللا سيلا هيج لا كريت الكي وصنم
 -<ات«فذءاس اي ب تاءاقمدج ءاج+ف 5

 مكئاج نا متبجع وا مه ءاج نا اوبجع و بدبي تنآ(١)

 لاه ترو يس آد مزال لابتلا فعلي هنا هللا دهش تت ليي حس نأ (0)

 - ك2 وم مولعشارع ىركر انج منالرك اكن للي جس طلغانبآل عفا نا تبخر بي

 اهنيعرقت ىك بتل -ىق (0)
 تيرعشا يهرد مكب هيع_وم لفاورج فتي لاركب ج لاس زيف يماهفتا م 0)

 كرتعامرو ميجا جس بحباو بصن وم نر جف رك هبصن حيصفلا و مهرد نم ىا «

 كمرك ال هللا بيرم مثل بج لكس شاانقا(0)

 نب دلاخا لاقيف دلاخب تررم بوب لمت رج فرت ساوج دعب كس مالكىلا(1)

 ب ليلخب نا ىا ليلخ نا بهذا « ديعس نب دلاخخب ىا ءديعس

 ىمسيو لوعفملاب اهيبشترورجملا بصتنيف ًاعامس فذحي .قاتل |
 تمهيرب ىا مهبرا ورفك دومت نا الا ىلاعت هلوقك ضفاخلا عزنب بوصنملا

 - هموق نم ىا هموق ىسوم راتخاو

 كك و لش للاحلا رق عرشك اء دحام ليصفت نيتي ززم وراه فورت

 محم
 # هللابانما لوقي نم سانلا نموإل

 ذا تباط-كس تياعج_ قلت قعتم فرظرورجراج -اظتفلورسللاب ورحب سانلا راج نه
 لاق يلعق_لمبركل م لعاف لحن لوفي لف لوقيبد.لوصوم نم مدقتمرخركل حس قلت



 َ قار

 رك يس خت ع ةيبسا انهآ_كسادمآ قلختنوغلا فرط رورجبر اج هللاب - لعاب لخأنمآ

 ركل ادت مدقعرث_ءارتبم لص لوصوم_لصركل لوقم لوق_ ل هس لوقاوبلوقم

 تيرس المج

 © مكمانصا نديكال هلئاثإ»

 لخوسقا 2ك مسقا قلختم فتم فرطظرورجبراج اقفل هرسكلب رورجب هلا _.يمقرج فرت اق

 هيلع مج ركل تشق لختعب_اروا لع الكروان جميح فلل راض
 اللاب بوصه انما لا كوفر ناربرمجم سيمنس لف ديبكا ديك الام متن

 رك ير لوعغم لو لني لوعفم يلا فام فام يلا فام الكر ورجب مك فاضم
 ا يات لعج مساجد دام مابا

 أ «هبهذ نم ريخ ءرملا بدا#
 ركل بيلا ف اضم فاضم_هيلا ف اضم اظنفلورسكأب رورجج رهلا .فاضضم اتفل_هضلا عروؤرم با

 يلا فام ارو يب فاضم فلوسك وجب بهذ راج نم ليضتت ريح _ءادتبم
 اوهرمتركل حس قطتي ري كريت اوم قلخت اكل ورجب راج رورجب ركل يلا فام فاض

 -يرهتيسا لم كل رف رتب تارتبم
 © ناسصللا نم ناصنالا)»

 رقدتمفرظرورجير اج اقفل رسكأ ب رورجب ناسلللا -لاج نه ءارتنم تفل _مهضلاب عروفرم ناسناالا

 سرت يسال كل ريشا تم ومر يخاومب قلخت تا سك تبث

 « نيد ىلو مكنيد مكلإ)
 مضل وفرع نيد - مدقعر نيب هس تباذ قلت قدتم ف رظر ورب راب روب الكوك داب مال
 مدقمرمث_رخم ادتيم يلا فاضم فاهم ميلا فاضم اذكر ورحب يوك د فاضح اقفل

 فرظرورجبر اج الكرورجبر يمتع راج مال ىلفطع ف رتااو يرش مسالم قزم. ادتبم

 تايظمررلا فاضم الكروي "كف اضم اظذلورسكا ادور نيد مدقتر كس تبا «رارتم



 يريم الخ وم ارتب مدمر جر طارت يلا ف اضع

 4# رورغ ايندلاب ك رورس

 -ءادتبم يلا فاضم فاضم ميلا فاضح اذكر ورحب يميل فاضم اقفل ىضلب عروفرم رو رس

 ركل قلت ارو ور -ك- رورغ قلختوغل فرظرورجبراج_امزقن رورجبايندلا داجابأ

 مريس لمع كل رقاب

 «عيضاوتلا نم دضعضلا ةرايزإ#
 فاضم ف اضم_ديلا فاضم اقفل ءرسكلاب رورجب ءافعضلا  فاضم نفل .ىشلاب عروفرم ةرايز

 رت اسك تنباع قلت قدتس فرط وزب راج _اظفلرسكأ ر ورحب عيضا وتلا -راج نم ادبي
 يريم لج ركل رت رشم اوم

 4# تاومسلا ىفام هلإ»

 براو ىف_ لوصومم -مدقمر ث ل-تباذ رقنتم فرلتر ورمي راج_ الكر ورب هداج مال

 لص لوصوم_اوهبرلص_ كس تيئاوبب قلخت تتم ف رطظرورجيراج اقفل ركل رورجج تاوهسلا

 يري سالم خةمءارتب مرق خف عادت ل

 «بجيعلا ىف .رملا كالهأل

 ركل يلا فاض فاشم هيلا ف اضم اظففلو رسم ر وري رمملا_فاضم لفل مضل عروؤرم كاله

 ادتبما _ريخركوم تباع قالختقدتمم_فرظرورجبراج -.اتفل»رسكلب رورمج بجععلاداج ىف -ءادتنم
 مريس المر ل رج
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 . 4 تيقل ملاع برإ»

 - لعاؤ وميرجم تتسم ل كت سيقل_ءادتمال عروفرم اظفلر دركي لاع دارا يبشر فرح بر
 لييرمت مسا لمص ركل م ادتم._اومرمت لمتجر[ عن لف

 ا «اونذاتست ىتح تويبلا اولخدتال»
4 

 ٍ | ل اهي لوخاتويبلا- . لاف لك فريم نونا فاح مدرج ل ولدت يمال



 يردصم نا_ راه فرت ىتح ال ردقع نا للا جس اتم ددقم نا دعإ لس )يف

 كر دصم لي واتي يلعف لنج لعاو لش لع ذك عر فر مريواو_ نوف ذكي بوم | ونذاتسست

 ركل يح قلختو ب لوعفمل عاف لخخ كس اول ددقلختوفلا فرط ورجبداج دوري ل نت
 -يرقيعتلمج

 #ليللا مايق نم نموملا رون 2١

 ادهتيعيلا فاضمفاضم_ميلا فاضم نفل ورمل رورجب نع ؤملا - فاض اقفل عم روف

 ميلا فافم فام يلا فاضم انفو سكب رورجب ليلا فاض نفل رسل ر ورب وايق نم -

 -ينريمسالمجركل يبقا دتبم_اوهر يقيس تب م قلعت تسافر ظر ورحب اجدورجب
 4 هنع ارضرو مهنع هللا ىضر# .

 ىضروخافرظر وربراج -رورجب ايه راه نع ل اذاتقل مضل عر وفم للا ظفل__ لش ىضر
 نع _ عاف اذكر وفر مريمماو لأ و ضو فطع ف رتواو اهل فوطخم ب ينوب قلت

 ملم ر كليم قلختنوا لك نبدا لخضر 4س اوضر قلختؤفلفرظرورجراج ار وربو هاج
 _ وطعم رهف

 نكل ,تيك , ناك .نآ .نآ لعفلاب هبشم فورح مود مسق 5
 مادي نا: لإ ةييسد عفر وكرثروا بصناس ماج نيج لعمأب بدم فورت لهل

 ءاءانقاء لم وعم اظفل_< لوم تبءاشم لن لوزيج د ايجتاس لأ كف ورق

 بصنورسوددوا رول البي لفل س ات يرقي دواس لغرس س للوب نمي

 اجو ل عررفروا لسلة دك .رمودروا بصتوكم ا ليكي يركب بج جاد

 رعشلا نم نا تيوس ءاج الج ف رظركا لاب -ر ليك اج انكم دقم قدر م اوكري تسبوا



 عام

 مكه يدجوروا تكلا ليث ةسد+ لوك عفاردوا ملل بصان فأي يهم فورت
 نلا قلل ةئيسد بصفر وا حفر يكبر جاي د بصن فر لوا جتا سكس لخط تب اشم لكنا

 -< اتيمرباشمهس لعافريشروا اشم لوعفماك

 يفرم مدقع ب وصل اهي لكالاعاتدممدقم عر فرم ررط كلب
 هر فرج مزقت بو تجدد

 لاهقااب ليث ف ورتردك سد للاجيال اجي دك دقعرب ب وصنف رؤزمرلا بول

 دل
 | فرصتنين فورتييوا لو وم فرصتنل افا كيل سجس انبد لاب قرن كر 317
 لول

 فرصتريف ىكلاعفا ضب كيل سا انسوم سكلاددب فورت اتلطم فرت مم

 -سئبروامعن جل

 ود هس (ررف وكب ياتدم مدقعر بعرف رماكب  وصتشروا لو عررف فورتير دوا لؤي لص لش يداكرسدد

 (90ييرعلارارسا)-ايدركم زال كس رفا
 ناي اهد بصنومسا نا بس قافتا لش فسد ملا بص انه عفن يهم فورت نا

 يي بس اكن ارواج قا داك سي بع ذاك ير عب هس فالتخا لع نسور فار

 < طيس ذم لثادكس ناو الاد هيي ىد خر ركن اللب سر عقارك

 مهدعاقردا ةسد عرفا ذبل و تكلس بوكت بد اشم كل خاف وبيلا نفل د |
 لكم 1 با كادوا لتر لومساوواكل أ زها انوج ضقت رو فعضا سس لما عررف كس

 كس ؟مزالربامب لش عررفروا لم قيس ركل كر ووركا جس ايانوم

 سته وتم اشم واسس لونا باج - فرط كن يرعب

 لو يمت“ 5



 ماك 06

 < عك زوكسده نارواهه كوكس .رف ناتج لاو ل ندتواكنا تبءاشم لبي (1)

 4 جرخد لعلدوا جي نو ك نبراض نكلدوا < يب نو كس نب رض ناك ددا

 هس ب كذولس ملع تيلدواه ين ذو

 لو دقن قم عررط كنا لن( م)

 -ىنناك ىننا به انرم قتال راقد نول ل مرخ آس نا ررط كل ف(:

 : -لي سوم لظاورب ىت ماي عررط كلن(
 قوم متاروا ىوقاحتاسكس لفت مماشم كنلا بج ذهاب احاجايب قتماكل رع نا( 0)

 ا دوم لاو لف 10

 9 ل امال قريادب لش عرر فروا لص لاوس اك 1

 زن ال [ل مزال وطق قراري تس ذ كغ طول عرفؤعردا مدقموكب ونبي
 وكل عاف ماركه يل_ ساه طلغ لكلاب وقيس حاجا يد شكل لاو لوك رر فال نيكي اكس
 ارد لج نابصلاريشئاحا” بر فص فاصنا) بس عررف لعاذ مسا_لكالاع جيل ايد عت لمي ل خ

 00 فساررلج عير عرش !ههرفصار سر لج نلابصلا يشاع

 -هجطيسب يكس اج بكري طيسب يلج فالتخا لش نكنات]

 جبريل يلا نيج بكرم ايه طيسب يله فالتخالغ ناك 3
 (ارنرلج مسرب _ؤص عما وعلا عم _

 حلفيال هنأكيو سيب ب اندم تاو كيل هس بجتردا ل يبت كراك
 -نورفاكلا

 كدت .ب ماتم لن وا اكو هدوسكك خب هي لايو جس ترورض كدب ب ماقم ل :هطباض

 ثيح نإ ةزمه رسكت نا بجي دو« نأ ناد ترورط ىكورفم سب ررورض

 -ردصم اهيلومعم ماقمو اهماقم موقي نا حلصيال

 ك0 0



 -ردصم اهيلومعم ماقمو اهماقم موقي نا بجي ثيح اهحتف بجي

 سف تاماقم روا تامالع سد ىْدل ىك هر وسكم نأ

 | كليطعا انا تحج _وب يقح,ارتبا ءاوق ومن لومتماك ى لنوم لش مالك لدتا (1)

 أ فرتروا ضيصختو زروايسرج اكروايع ايتعارتبا تروا حراتقفا فرتروا ربح نوب ارهاب رثوكلا

 ىبر و ىا لق - ءاهفسلا مه مهنا الا اهم الك ادتياريدهدعب كسال- مث باوج

 نيدهيس ىبر ىنعم نا الك  قحل هنا

 ةبصعلاب ءونتأ هحتافم نإام زونكلا نم هنينآو بي_؟ضرصازتبا()

 - لضاف هنا لجرب تررم هج دم تطعم اذتبا(-)
 نوهراكل نينمؤملا نم اقيرف نا و يوب لع لاه اتبا(7)

 كلها نم سيل نا حون اي بج _شءارنلاابووصقني_ارتبا(ه)

 رسخ ىفل ناسنالا نا رصعلا و 2011111 .

 - مئاق اديز نا ذا كتئج « مئاق كنا ثيح تسلج مدع كس ذاروا شي( 4)

 /” هلل ادبع ىنا لاق بج ومد س نحل ملك وم س قع لقنوا تعاكروا لوقدعب()

 هلوسرل كلنا ملعي هللا و بج _ريربتوم لكك قلم ماإ(9)

 ىراصنلا و نيبئاصلا و اوداه نيذلا و اونما نيدللا نا يجوهربث كنتم )1٠(
 - مهنيب لصفي هلل نا اوكرشا نيذلاو سوجملاو

 -ميرك هنا ليطخ-

 نيه تاماقم هرايك مهل ريك هحوتفم نأ
 رورجم وا بوصنم وا عوفرم ردصمب لؤي نا بجي ثيح ًابوجو نا حتفت

 ًعضوم رشع دحا ىف كلذو

 انا مهفكي ملو ١ كداهتجا ىنغلبا دهتجم كنا ىنغلب ب وب عقاو لعف ()

 ا 0 قلطنم اديز نا ىنغلب ءانلزنا



 ااا لفة تشل نا-اوقتاو ١ ونمآ مهناول هيج ع لب شك ىك (ول أ
 8 لوسكم كنا ام كملكاال بيع_ لئار سس ى) قوووم رعب كس ريف رظ ردصم |

 - كلسك تبثام ليواتب ا

 7 جون ىلا ىحورا_كقارصنا مِلُع_ فرصنم كنا ملعب لاف بئان (0) ا
1 ٌ 
 -نموي نأ

 ىرت كنا هتايآ نم_كداهتجا نسح_دهتجم كنا نسح تيت وب ءارم (7)

 نيحبسملا نم ناك هنا ال ول مت <_لار سس ىا قال ولدوا ضررالا

 ا ميرك كنا كبسح بب_مبربثك قسما (0)

 1 - هلم ل ليوان عرف سردصم لش لاروصراي نا

 كنا و كداهتجا كنا ىنغلب بج لريإوب نوطعم قوم علاجاو عزم ىك( ه)
  دهتجم هنا ديعس ىنبجعي _قلخلا نسح ا
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 هريغب مئاق ىئش ىلع لد
 هللاب متكر شا مكنا نوفاخت ال و يي _لس لوقم اوم وعشم(1)

 - قحلا عبتت كنا ىنيقيو ىملع ناك هبتوم تام اكرقان لاعفا(<)

 هللا مك دعي ذا و-نيملاعلا ىلع مكتلضف ينا و بوب علاجا ب وصنم ىك( م)

 - مكل اهنا نيتفئاطلا ىدحا

 اكلم لع لع وان لكبوصضر وضم لن تناياهتم نش نا

 -«قحلا وه هلا ناب كلاذ تي_وم فرخلاب ورب( 9)

 -  نوقطنت مكنا ام لثم قحل هنا بت_وب تفاضالاب رورجب 1١١

 مئاق كنا ةهارك اذه تلعف هب _وبرت(ثيح) روا(ذا)فاضمليطرشب



 انااا

 هنم تبجع  لقاع هناو ليلخ ماركا نه تررس هوم لاو علاج اكرورجب يل (10)

 اكو لي لمان كروزر دصص لم تاء اتم نيت المهم هنا

 نيه زئاج نونود نيم تاماقم دنج
 هليوات مدع و ردصملاب هليوات نارابتعالا حصي ثيح

 -فقاو اديعس َّنا اذاف تجرخ :رعي ل ضامافماذا(1)

 لمع نم - منهج ران هل ناف هلوسر و هللا دداحي نم بوبر جب لس ييازج ءاف(')

 - ميحرروفغ هناف حلصاو هدعب نم بات مث ةلاهجب ءوس مكنم
 ملاع هنا مركا_مهل نكس كتاولص نا مهيلع لص برب ليلقتوب (:س)

 ملعي هللا نا مرج ال_بلاغلا حتفلاو ..قح ىلع كنا مرجال برعب -مرجالا7)

 لحوم كوب تبث ثكركًرواوروسلك وو كس ماقخرج ارك نونلعياهو نورسياه

 بيكارت ىك نارحاسل ناذه نأ

 سه بيكارت نيت وتوه ددشم نإ
 -جسر لب ينارحاسل ناذهرواه فوذك اشري اكلت لأب بهم فرت نإما)
 زل ليدز كك1) هراحومروا دانك بج رب ءاني ما ناذه لخفأي يهم فرح نا ()

 نيب بتككي مل ةاتميرك بحا نم هب_ج اتوب تاس لح فلا لث لؤتلاع ست

 -- .رمثزارحاسلر وا( برغملاورصعلا

 يريم الب نارحاسل ناذه رواه باق فرت ٌناري(')

 بيكارت راج وتوه هففخم نأ
 جرت اهب نارحسل ناذه يروا فوك اشرس اك لفشل ننس هففتت نإ (1)

 رظرامؤت دوا شانك نع بمهرج دي ءاني ما ١ لفأب ربهم فرح لقا نم دنت ّنا)

 -هر ثنا رحسل يروا

 -ِ يرمي سالمين ا رحاسل ناذه يروا لمت نحلم اذا نم هنت رز اس
 ا



5 
 ( -نارحاسالا ناذهامؤ“”_ جنت نا رحاسلءادتبمناذهءالاقمالروار فان (”)

 نايم قف قارب ضعف قتثبسحررط كدب ل( مرجال) كيد ن كس ءارف ماما:
 مرج جس يقال بعونارمودايوركق فتنس رش نا لقبا متايراوج دعبل دوا جس متؤكبا

 هلل لاق دعب دوا( نق: تيح) قشير لش
 عوجتالا كل نا بج _وب السن لم ر وار فم راع ف وطحم هيج اهرب لس فطع واو( 0)

 . ”امظتال ُكئاو ىرعتالو اهيف

 امحذم نا قو وم تررورض لعب ليي لمنزل ايدك ع لي دج كدرفعوكل مج نا :هصالخ

 زغاج للود لابد لوم ترد لود ليل رول نلا لار دوم ترورض رشم لروح
 ( لملاك كس ثكيديزم) نت

 قكقرفاك نأروا لإ وا ليتك حس روفر يس ساروا لعفنأب عم فورت ع ولام نلا

 سرك كج ةروا بيش سك ا

 «(ميكح ميلع هللا نا ا
 مهيلع ما اقفل قفل يوصتمدللا زئفل رمت حفار ما بصان لعفنإ ربهم فورتزا فرّ |

 تيري سا لعب ركل تس نير ترا دتنم_ ىلع رجتويكح -. لوارب اظنفل مضل عر فرم ْ
 4 باقعلا ديدش هللا نا اوملعا)» 8 أ

 ديدش _ مكااقفل,قفلي بوصنمدللا طول _لعفأب بهم فرتزا فرت نلا_لعافيلقفا وملعا ا

1 

/ 
 ا

 رمت نا- نارجتيي ركل بيلا ف اضم فاضم_ديلا فاضم اظل رسكلب رورجم باقعلا فاضم
 لقب رك عم لوعفمروا لغات لن كسا ومهعا - نيلوخفم مان محا يرهخيسسا لعب كل بتحس
 يس اثنا يلعف

 4ميح رروغغ هللا ناوإل

 | د لوارمت اظفف مضل عرؤرمر وفغ كافل أب بوصنمدلا قفا فأي عم فورت نا |



 يرش مسا لهب ركل مس نير مثو مسا نيا نا ىلا فرج اظفل اسشلاب روفر م مييحر
 .  «ناجرملاو توقايلا نهناك )

 دبقطع فرتواو يلع فوطخمتدوقايا محا الك بوصنم نه لفل, بهم فورت نأك

 اوك يممسا لمت رك حس رمش يا نلا-رمتركل بيلا فوطعمب ف وطعم فوطتم ناعب رمملا

 4 نوملعيال مهرثكا نكلو قح هلئادعو نا»
 بيلا فاضم اظفل هرمكل رورجي للا طظفل فاضم اظفل تفل بوم دعو _ لحفل يشمنا
 ريسسا لعب ركل حس رتو محا تيس نا درج الففل_مضلاي عروفرمقحح_ مارك ايلاف اضم فاضم

 فلاب يوصنم ربا لفلب رشم فورت نكل- فطع فر واو ريط قوطخم نرش

 رلمج نوملعيال مها اك نارك ديلا فاضم ف اضم_ ميلا فاضم اذكرورمب مه فاضم اقفل

 تيرس لج ركل ف وطحم لع وطعم نوطتمر رمش

 4 لوسرلا انعطاو هلئا انعطا انتيلايإ>

 لن انعطاما ان_ لعفأب رعم فرتتسيل د لعاب لنوع دا_وعدا ماقم مت ادن فرتاي

 انعطا - فطع فرتواو ريلع قوطخم لعق لربك ع لع لن لوحفم هلل طفل لع فب

 تاداعيير تي مسا لمجركل مستمع نلا_رجتركل يلع وطعم وطعم فوطخم لوس لا

 « هللااب متك رشا مكنا نوماختلال إذ
 الحم روفر مر يتواو د ناول تايب عروفرم مولحم عررافم لن وفاتخت - لوم ريغ لماع رخالا
 #داجاب_لكاف لك عرذزرمق لخلل رشاد ما الكب وصننيك د لفل ربهم فورتزا  لئاف
 حس قلختمروا لاف نبا لضخ هس لقيتك رشااوم قلتم رورجب راج افرك رورجب هلا طف

 يرث يلعف لب ركل يي لوشمر وا لاف لخنب لوشم رك يسسرمتو ما تيس نارك
 4 بيرق ةعاسلا لعن» ا

 لحس تو ما خيا لعل رمت بيرق -م اقفل رتفلب بون ةعاسلا#_ لأب يعم فرت لعل
 هريس المر



 « رمق ًاديز ناك

 يبدا ناك اقفل مضل عرؤؤم رمق - مستقل تفل بوصنما ديز.د لفن رعم فرح ناك

 يريم لهل ل حرم
 © نيم لالض ىفل اناا نات

 فاضمفاضم_ميلا فارفم الكرورجباف  فاضم نول فلي بوصنمبا لعفل هم فرح ّنإ

 نيبه- فوصوم فلوسك رورجم لالض راج فرت ف يي ريك ترج وموال مارك بيلا

 رمثكن ارك ريك رك مدركوم حارب ريكا ركل رورجئ راج روز كلي ترفص 9فوصوم_ حفص

 تاومييرمتييمسا لجل ل هتسرمو ما تيسا نا

 ©« نوعجري مهلعل
 لعل_رهتركل لع لع لعافي لتر وعجم ريد مما اذكب ونموه د لني يشم فرت لعل
 -يرميسا لعل عر ماذا

 4 سوه مهتلك 2

 ترتد ملا ةييسا نأك درجت اقفل مضل عوفر مس ومش مهربي مهر لخفأي يعم فرح نأك

 تاكو ,رةيس الرا

 « ضرالاو تومسصلا ىف نم هلل ناالا)»
 راج ىف _لوصوم نه. نلا مار ورجبراج درجت هللا ئفل راج مال لحفل يعم فرج نالا

 قلختوا لاف نيب لعكس تباه جس. قلختكل رورجمراج فا ورسكك رورجب تاومسسلا

 نوطخم_ىولخم لذلك رورجب ضرا د فطع ف رتواو ريم ف وطعم نجف رج ركل بيج

 لبحر متو مل خيا نلا_رمثاكن نارك ل يلص لوصوم_لوصوم حارب لصركل بيسي ف وطعم

 الايرتيساذ جك
 رسخا ىفل ناسنالا نا رصعلاو#

 مسقا-ك- لثمسقلاوب قلت قدتم فرظرورجبراب اقفل سكب رورجب رصعلا دابا |



 مع

 عشب يعم فر نا - مشرك حس لف ةعبسا لن لع ذك عر وفم ناب جم زمر يمن لضخ
 دورجمراج فلور سكر رجب رسخ_راج ىف ريك نهال - نا م اًفلتفل بوصنم ناسنالا

 ذا مت مساج ركل يحسم معا ذا ناار كل ديك دل دل ساب ديك تركلل

 داوهيعاقناديمقلمبرليس مرا

 ا
 جاكت ماش كاني - سيئب ناتسبشمالوام منوس مسق 2
 ' « ال ءاه - ل راح ف ورتروا بصخوكه#رسودروا روكا ليي تم تس ركل راو سي

 نيزلا نا ءصانم نيح تال ءارضاح لجر ال ارشب اذه ام: سسيج ناروا تال

 ّْ تفارق ىف مكلاثما ادابع هللا نود نم نوعدت

 لدم تنهب ل واج لإن نلت تاءاقم لكرسي د لي تاءاقم نت لع نآر قوي عترص لكس نا

 لي لا-نيزجاح هنع دحا نم مكنم اف(“ رشب !ذهام()وهتهما نهامبا) كس

 هذا نأ

 لو اقف سيبك وو سلا بيك كلام رسمت
 4 نيزجاح اوم للخت هنعالج عروفرم مهما كسا دحا سبنسر ا

 يسال ركليعسر فام ةبااد فيلكس ام ركل قتل نيزجاح قاس
 دهس ىنعا وجه للختلس فوز خو كدم ددارير

 دحا_<هدئاز نه روالعاقاك ادحا قي رتحفرظر درج راج مكدم جا
 تاو تفصرر ركل مس قلت نب (نيزجاح دجتاس كس نيزجاح ادب قلخت نع _ فورم

 ملعب ركل قالتلي! فرظظ_ هيل كس فرظاومب لفك ب تفصفوصرم هيل دحا

 ورمي ردا بس بفوصومم دحا لج انزع ا رثكا يدحا لب بيك اكرسود للا يرش مسا



 معمم

 ليت لق اليم لم ترفص ف وصوم 03 عقب تلفصروا تفصيل كس لا نيزجاح روا_<س

ِ- 
 هل نآرتيسم_ قع 1ع تنميل دس ماع مارداجماءمادح |

 هر عشاكق سكايب ليي تكل كلش فرح قت هلسولا نه دحا نيب قرفنال
 ايقاب لاملا الو ًابوسكم دمحلا الف 0 ىذالا نم اص الخ قزري مل دوجل اذا

 نيه نيطرش راج نتن رك لمع ىك ام
 ةدحاو الا انرما اهو -لوسرالا دمحم اهو لام ىزارتا بقيق

 كلوا لج_ باكا رس اريسي ى-هب قل لوني با اريسالا ديز اهو
 دعاق لب امئاق ديز ام هيج -دم بجباو عفر توب فطعرب سرت د ذو

 ديز مئاق ام لاثم ىزارتحا بيترت ىنعي اهمسا ىلعربخلا مدقتي ال نا () .
 افرظ لومعملا ناك اذا الا اهمسا ىلع اه ربخ لومعم مدقتي ال نا (©)

 - متاق ديز نا ام:لاثم ىزارمحا دئاز ناب همسا نرتقي ال نا(6)

 ع دلكالاعوعب شامت ارك ايد كوفوك اوف امى اان سس لاهي د فيأ نس لاسكم اا 3

 هايتي ادا حررط كيف ردطلاو» تار امئئاق اذ نا لسا كاس بنا

 ( بيل قنم)
 نيه نيطرش راج ىقب مثل ىك لمع سكو 8

 هس طرشروا كي ني زن قتو نمت لي هداطلس لوا
 دعي سال برعم الكل دي أل سا لرش لير وا نوم ءركل ومتس ل افوورك سيطر شوق
 نوم ليو رئاز نلا

 نيه نيطرشود شل مك لمع مكىيت ال >

 نين سطرشوو كل كس لس ساه قيل( تاز (1/) لامس سا( كالر |

2 



 #نلاوا 9. ةعاسلا(90) ننلج( )جس ابرك كي مسا نمت ي(0)
 ىا صانه نيح تال يت دج فوك يأ حس لش متروا محا نال لومتسود كس سا ()

 ترارف نيح نيحلا سيل

 نيه نيطرش نيت شل رت لمع ست <ّنأ >
 لالا وكرر تراكطدوا لز لير نام واطعكس لوا كتل كس نا( ناا)
 :كلرق ْل- مكلاثماادابع هللا نود نم ن وعدت نيدذلا نإ تي

 هدبع فاكب هللا سيلا ي_<لوب ئرادورئااي كارير ([الروا( سنل) م

 لفاغب هللاامو

 يركب يكاروا ليني وكر حايك اروا ص يعم فورت م لولا ثعنلا
 ©« نولمعت امع لطاغب هلئاامإ»

 وه _لخثرع لفاغ_هدئازهراج ف رحاب لفاغب-مه اقفل سضلا عر وفم غفل ل اشمام
 عرراشم لن نوملعت_لوصوم اه - هراج نع -نوملعتاجع - لعاف الج عروفم نسر يم

 #رورجبركل يصل وصوم_لصركل بل ماو لعن عا الكر وفر مزراب يمتلاوا نول تاب بتر ذفرع

 يسال ركل عسر مثروا ما ذي ام_ربتركوم لهب رش لقاع لقا قلختركل رورمجداج

 م
 «/ابئاغ نوذيملتالإل

 تروا ما ينال سرب انفلرقغلب بوصنم ئاخح_ مسا (فوولايعروفرم ن وذملت عمال

 هريس المجر ل

 يمه رد ىدتعالا»

 تييرتيسارلمج ركل سرقوا قبلا. ةارتم مهرد-مدقمرت ىددع لمت نكي ”ىثلموي

 ديبعلل مالظب انام



 ضيا
 ري تطعم يصعالظ -دتاز ف رحاب .ديبعلل مالظب اما الك عرؤمر يمنا ساما
 لعب ركل سرت حا الاكل اكومرمتيب كس مال قلختوغلفرظديبعللا - لكاف اذك روفر متت
 يريم

 4 ناتسمبلا ىف ةجضان ةرمثال )>
 فرط اتسبلا ىف -ال مارك ترفم ف وصوم تفماجصا فوصوم ةرمل ل يشاال

 ديرتي سالب الر تكس تعبان قاختز تتم
 «بيطخالا دومحمامل

 لقب رم اقفل ىشل عروفر م بيطخ -ءادتم اقفل _لشلاب عرف مد ومحم _ لمصأ نع قلما
 يريم

 «رانلا نم نيجراخب مهامإلا

 ىتفصويص نيج راخ- ك نيجراخ -دئازفرتاب -ما اذكر وفرمريثوه_سل شام
 روم لعب _رشركل يس قلعت وا لع اق ذي تفصويص_وب قلت ورب أجرانلا نه _لعافر يم

 ير قيسادلدب ةليك ا رجخ

 «يركب متادام)»
 ماقنم مما لا انفل .سضلاب عروفرمركب -ءادتبم ىثنب رمح يصوئاق_ ,لمأ نع قلما

 هريس لم كلرخادتبم_رخ
 ا 4 ةسلاج ةماالإج

 ركل اتسم قيام قفل ماب بوصنمةسلاجج د مهاقفلامخب رؤس ةما ل عال |

 تيرس المج

 4 زيزعب هللا ىلع كلاذامإل

 2 قلتي .ازيزع جف رحاب_ك زيزع ل لختللا ىلع ما الكر فرعشملاذ ست شماف

 كلج. قلتو لع ذيب تفعيم تباثكس تياجاوب قلت كلور ورجبكل |



 مع

 مريس مر كل سرق ذاك اهر لق بشيب

 «مكخرصمب ناامإ» |
 فاضح الكرورجر يوك فاضمأ زق قارب وصناخ رصم دلتا ز فرتايدمسلاذا- ل بشماه

 دير ييمسا لعب كل اسس تو محا ارت كل بيلا ف اضم فام يلا

 « ىخ رصمب متنامإ»

 ى-فاضمأ رزقت فلاب بوصنمىخ رصم_دئاز فرت اب لاف ذك عرؤؤرم ونال بناه

 تيرس لع ركل ير رتم_رمتركل بيلا فاهقم ف اضنم_يلافاضم الكر دربر يمت
 ةارصا كنع ةلفاعال»

 مكانت ل عافاك اق رما_ك ةلفاغ قلختإفافرظعلدع_ تغمس ةلفاغ_ لما نك ئلكمدي

 -يرقيسا لم لرشادتبم_رم اقم

 © ما ركلادنع ًامئاض فورعملام9

 ماركلا ددع رب اقفل آرب وص اعئاض -ملاك اأنفلمشلب عر حف و رعملا لك بشعام
 يمال كل اسس قمم لبا رقيب هس اع اص اتؤ فلافل

 4 ةدحاوالا انرما اموت

 ءادتبم_ربث اقفل ضل عرف ةدحا و -ءادتيمركل بيلا فام فاضعان ها لم نيتك

 #« كل نيصلخم ىئافدصاام#»

 فام ف اضم_رورجب الجب يلا فاضمر يميل _فاضم لفل مضل عرف مواق دصا_ لم مام

 يب ك1 نيصلخم قاختوفل فرظدلل رب اظفلءايلاب بوصنم نيصلخم -ماركل ايلا

 يسال ركل رقما قبلا

 دلو سم نمت نس]



 ءعم

 هس ادم زجوك اع اخ جتاس كس رداضمبب يبان ةسال(1)

 بتكلا لها ملعيال نال كترمأ ذا دجست الا كعنمام ب_ لم مالك اهدئازا(")

 -_يىئش ىلع نوردقي الا

 ريغ ني كوم لكك ليي تنفو سا ؤتوم لاو ب فحم (1) لين سيمت وو كل اريفان سال( ١
 رمع الو رادلا ىف ديزال يس مزالراركاساروااكوم للاع

 هومر بتا بص نمسا حفار م راشس ل01 لي سيمتؤو لكس ارب قوم لظاو يورك( )
 500 ركل كك ايي شتي 000+ لما ري

 .سنج ىفذ مثال مست ىهنوج يك هلماع فورح

 ككل سا رك كرقركتس لا يدلل كوك كضيوفات جل

 رواوج لك زاه فرط كنج ثتسيف ىلا طبل حس تاوذر كن دهناتوه حس تاءاطا قلت
 الوب مكي ساه فرط كل ولع كى اد تفاضاب دوا جى ربل ال مان ارسوو اكل ىلا

 (10ءفصار نر لج قرش شام )جس اترك تلال درب تءارب كالت سرت

 ده تررطراو تيءاشميي دواس سجد كت بجاشم كنا لا تون ا جو
 9ث م لقدر ي ريس لم لوفوو تبماشم لبي
 لإ ةسدكاضاقتاكم الك ررادص ل ووو تبمءاشم قرود

 ناردا_ك قئيكاء الكي قرفدبلا و تس[ هديل لاطد تبياشم كرست
 -ه 6 آه تاباديك

0 
 -هانامايكل وك

 هس ل نا لش لكور داك ال سا تسجد ىكتبءاشم كنا لاو ل ج9
 رم روصو النمسا كارول دهس ترك أ رجرجاطن مسا فرص نط فأي 01)- لروما دج

 00 1 1 1 1 1 1 1 ا لا
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 ده تل ل لوو

 دج اترك لع نوطودوركروا فرحت كادوا جس اترك كن رك طف ال()
 -<ج اكل كطر شال ناددا لو طاريه لاس ال(0)|

 بس اتي نوما اكنلاروا جانو نونضرت مااكال (6)

 مدقم لش ترروص كف رظرت كن اددا لو شئمدقم دوج اب كس ذم فظل (0)

 جس لامع

 لش لوم برخشلس ماكس ناروا_ بس فالتخا لش ذا قالوا رتل مال(

 عوموس فصارفرلج حتر حررش )دس سيف اتخا لوك

 ديكات لكك اجساد فد وكرشروا بضم اليس ب لكى اد زائر كس لع ال
 ده تهل نأ قلاينروا قش

 روا يل كسال سيطر شر اج لوو لش تاس يل كس نوم للا ل ضي قفأ ا : طارش
 -يرضرش ليما ما ششم
 تت وئازوب فاء ال: طرش ىلهب

 وما قئاؤتسوب يو :طرش ىرسود

 قارفنتسا نم لاو وق ومدارم ماع ىثلستتو لسرواوم ضن لش شو :طرش ىرسيت

 يقرع رادلا ىف لجرال الش عروظوم يل لجو نزم كغ لاك ةساج انا ددقم

 لوم أكد حاو لجر رجب توف تردقم نم لاس تاما يتناك هاكات ل
 باو اكل اوم الجال كيث سا. رف ةاحنتسس ربو ىا لوم ا كدماذ تددايدد نكي

 (اربمتدلجا””هحفص ىنج نبا عمل) ىقابلا وبا لاق رادلا ىف لجر نم له

 هلرجب ل اجو لفاوراج فرحرلا اكرم هدئا زال ثرووعش لاوراج ب لا :طرش ىهتوج
 تارطخ نفكر واكو دورجب حس يو كراج فتم الاودحب كسالرجب 3 كيد شكل اع



 هاا 0 اس حست عاد

 | لاثعاكوءروربف اضم بلاالا ذي نتج مدللي لف تل مام اال كل يؤ ترف

 ( عرفنا عرش )- سي اش ل لوا يكل لن حسك داز الب تانج

 -هطرش لب اي هر ورواد لق نشد مكاروا

 كيج مط رش وباب
 وبلا يطرش ىثهج

 رشا لوما )ليوم تاس لكي لم ركل كك رطل: طرش سيوتاس
 ( كلاما حيو الاد تمور نلايصلا

 هدعب رصيقالف رصيقلا كله اذا_ هدعب ىرسك الف ىرسكلا كله اذا[

 ثيدح ىراخبلا هاور) هللا ليبس ىف امهزونك نقفسل هديب دمحم سفن ىذلاو

 (بقانملا باتك ىف ل8

 لي ولام لوب نااهل نسمح ابا الو ةيضق نامرفاكد عم اختثلا ىظررتررطح ل وقر سود

 هج | درك رعي فرم كأس

 0 ا: باوجأ
 هسا [مزال بذلك سالي ساه طلغ لس داتيب ناين يسالا ذهب ىمسمال: ليوان لب

 دوجواب كح رفرعملا ىلا تفاضاوج يس انام ددقموكف اضم سي! ل تءارطح ضن: ليوان كرسدو

 رب نأ نسح ىبا لشمال لوم حررط ا تابع كيرقف لشانفل ب لو دم يفرم
 < قأك ى هس ادب + سيئر كل ومتنا كيل ساه صرع وكدا
 لي دع ىلاختدفلا قر لتر عج ى ار لع
 هل ىنعي اهل لصيف ال ةيضق هتيم و«دارمر :ثفعو لبا تح مسك: لدا كرت
 01ه كرت يا ) يسوم نوعرف , اكل كرر ل“ < اياب اهلصفي ىضاق

 هجو ىلهي ىدانب روك ال مسا
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 عا

 حما ةيسل كال ده فرمود - جس قس ديد كذسدم نك لقاح لافتا نما
 بانك ) فرط كييوبدس ماما جس بروضم وقرب هس حررط كى ودع بكرم بيك دجت اسكس
 دهس نوم برعم نوم ع او لوطممكامال بيرك جسيم كنج ( 02 فص رف رج روبي

 ساه طلق نايا قع بكف« نمو لحب ار فتما مالكه اهك حضني

 < ل [فرحا تضم ما اظفاكت يب وقت اه ومفعم ةحفم كاك
 ضو فدع اكن يوت, د لب دوا هس اندم برحم مسا اك فى ) كيد زنك احن تب

 تاس ف ذعا6ن يوتتل يما فيض لاقي نيا تجد نكشه ل4 فيت

 بهات تمقجو

 -تهب كد فرصتي ()

 -توف كمال فلا()

 -تدب كت ئاضا()

 تكن يكس قت( 6)
 -نالف نبا ديز يب تروو كت فص كة مبا اي نبا ظفل(0) |.

 دهب كفو (1)

 ب يا دبل لوح ل تاس ناب تسد كءانب(4)

 دهس اند سئ رواش كوكس ايدرارق ببر عشك ترو رشح درب هج

 هل ردا رش سلا لاا

 د ل« فطاباذ كيدتناسذال رجب رع لكس به اوك رت كيرا جو |

 انبر ىلا انا ريضال ب شريم نآرق_< لوب فذع جو كيده مومو

 دك سي لسا اكن جايك تم كف ذعابد قاب -رارض الو ررضال -نوبلقنمل
 جيا اتومراقخاروا فزع لش باوك هدعاقروأ < لش باو كس ماع ماههفنسا

 2صغكككخ0©11001106" 0000000



 ِ عمم

 ف زمول مخ دول لساودعلا »< اءاجايكمافتكاي معنرولال لش باج ك ماها كيس

 للادبلا_جس اتاجابكه للاي معن باجل لاقديز ماق لهجات ل وجبس انابايك

 الو لوحال هللا الا هلال سمج اتوهرجتاسلسا لانو فذ رك رت ليد نحس ذإ

  هللاب الا ةوق

 كس ىكركلابرهي وم يلاقي شدوا يلاع يرقي لا لقشر دادم نوكيا خركاروا

 هللا نمريغا دحاال_ج_ ل ثعدح يد: بجاو لام. ج < لامأماب فص كيد

 _ (يوالاباكف يرث ل) نطباهو اهنه رهظاع شحاوفلا مرح كلاذلو
 # كلاب نلءا لاق اكد جس. طلفاتركيروضم قلطموكيل وجو ف عسر فرط يؤم ذبل

 -كيلعال يع قار قار قدا دوف محا كدا م7

 بج د بترول قلك خر - ل زئاج ميو ساؤتو# حلاو دحإ كسالا محا لوك بس
 نرلوردللا الاو هللاالا هلاالروا_راقفلا ىذوراقفلاوذالا فيسال جب 1ث ثعدع

 د عكر ماكل بسم 1 لك دوا يان انتا بصف حررط

 رلكوج وجر وب فصول كوم لاا سيظارعس لحج اوم م يا مكس ماد صو

 ال ليوت كلت مويلا متاح ال « داوج متاح ؛ىسوم نوعرف لكل: جت لوب ل
 «متاحك داوج

 ا فاضم_ يم( ) فاضم (!) - لو شر وصدنج اج اندم ماج دعب (1)

 ءارهاظ البج اعلاط ال ,رادلا ىف فيرظ لجر مالغ ال لو وم بوصل وفور

 اندنع ديز نم اريخ ال

 رادلا ىف لجررال تجوب ثري يروم رركريئور فمر رك س)
 فارق رف (0)

 _لوصقمو ( 5)



 مم

 ظ ال ورمع ال و رادلا ىف ديز ال :ت_اكوم عثر روارارلكل ل اكل ونروص ل ولود نا

 ةارما الو لجر اهيف

 اج انح ذب و راي وكل الك .لصاقريخب تاس ك-(ا)) و: ردكم رك هج ماقع ورب :هطباض

 هع
 نام صتروص ود كسا هللابالا ٌةوق الو ّلوحال بي ررب بكل ذود :هجو ىلهب
 -هللابالادحاب ناتباثةوقالو لوحال كوة بيك ري ع اهايانيلمج كيان و قع

 قي اريلع قوطخم_ وطعم عرب ىث( قوق )رواد يلع ف وطعم عرب فم( لوح ) ضال
 سلك رورجر ايم ايا فرح (الا لدم سا ( دعا )راج فرت (ا) مارك ل م فوطعم

 لال جرت فوذه ناعباثاوب قتال يس قسيس ادنم قسم

 / ةوق ال وهللابالادحااب تباث لوحال بج لجانب لع وده سب تمدوص كمون لوا

 هللاب الا دحا اب تباثا

 ا ةللابالاة وقالو ٌلوحال ت2 !ج اعذب ( نونم) روفر موكل ود ن:هجو ىرسوه

 ال ازين فوزكر ثزاتباث_ءادتمرك يس قوطخم ني. يلم ف وطخم( لوح ) لمع نيو ثلم
 . < اء اباياهءو كرش بح
 ٌةوق الو ٌلوح الج اج اصذب عرذفرموك مدد نر ب نيكه ركل يي: هجبو ىرست
 اكرم ف لعب لكس( لوح) ف طع اك( 35 )رواد ذارسود مؤ لبي هللابالا

 بيك قيامها قوق الو لوحال كت بوصنما رمد رب ركاب ين هجو ىهتوج
 دي لك اكس لوح اكو فطع كة ردا

 تروص رست يدللاهالا ةوق الو لوح ال يب _ةررب قئارمدد عر ذم البب :هجو نيجناب
 ٠ أل الاسود للي اشماي لم نكفطزبب ب سكك

 ا ورفضو راش مكمل ىل | لاق كس كلاسك جس 0سم لاكشي ب تدايع كفو با |



 م

 ميلاراشمو هراشا مسا جاوزت يلاراشمروااومدساووراشا ما لج يت يار اشم لوا. دواس ا

 هما او كاري لكالاء لورد تقاطع نايمروكس آ

 هراشابيروطدارفنا لل كلا فرط كك يارج الرد. تس دعاود داش ماب.

 - لإ ركل مك دل رول لتس ديترب حس ل الواد تت ساد“

 هد هس مال فلاوج لج نيت لال روا ام يلاراشم ناك 2

 - لإ مارب بسس حد داو لشي لوصوم مسا رواه بسس ل قتل لوصوم مسا مال فلا هوروا دبس |

 ثول فرط قكدعاو ىدلا ريمه لم مهرونب هللا بهذ لآ للاعتدطلاك- جسدا |

 ههنا

 هيلا فام الواب دوا هتس فام وبس ددقمانفل يأ لئاتس الداء مكب 1
 سو ب لاكشل ارمددوب ترابع كف لوم سب د ثول راشغا فرط كردقماتقل ساروا جس |

 ساجر سل كي_رول قوم سير كيك سنابك اك سئل كس الواكس ١
 ليهو قت ظرس كس ا فغم شل رخال
1111111117 

 هس صلي نثث ب ردقن فام لشي ل سل لكل قلع فاس ١
 روا < قاراج قد رجحت اسكس سالو كيس الوام لل سا نين ركل كوننا لس لك |

 فصو لري لاك رورض لوكان وم برش لب فصورب رب كب يشعروا ديم ل كس ديت 0

 ريتش لكن ف رسوب لاهي جس اك ندب يرش سايس لتراب ودي أ
 كس بي قتل نوم فير شلش فصررم رب < لاك اندم بير شع لكنا ذبل راج
 حج ور ورض لوك يومن لما اك سسد تفوت قلم

 ورشا تاس هس طرش لا فوم ىنلملب شيع رنا هس لال لنوكيا
 ركل الواكس جرم اظدوا ومش ىلاو سرك رولكس سازجج لول تاس لام < ا

 ان طاع طاح صاع خاص حال حاخاسس حاحات عاس نس اص فب ياخ اس سا حسا اع اطاس حاج يح اصح اح



 معو

 قت ركلكي_ موا قطو ب نيب كلك شيمب الواب تقوس هس و« ىلا كس ندب لاو لشاب

 4 اجاهكيهدايزكسهداينإ ردد قاب لاكشا لوب اج ناشاك رك ا هيج ل
 ديري سات [ل يعز ال توك لا سال قتدوب دقي ش لش تدوص ارك

 + ةسدك راج اكموم تفل_ عاج ان كف ططالايرشري تلالداك
 حرطر جبس يؤ نب_ + س ؤعف ص تبءاشم لابي كساب د.

 ةيسدركادهب قطع لغم ذا قالوا ةررطى اجي درك قع كل وفيا
 < لائق رورض لوك وم تقباطم»دجولا لكنا كيتا ذبل نإ
 لح لارك جس اندم اكشاي ر باقي حس تكيد قحالس ضلال نثثم روش للا
 جك نكس ضي ركون ك ترج كما تاب لكالاعانرك كات لإ
 31 ىقك كاملا ندا ارقنتما حس مالغ ذ_الررتا هس لادادلا ف لضر مالغال الس جس

 تاذالدهس نر لاو ىقأاف رج رب ادتبم بج رك جس قب قلي اض كم الغ سن كج

 < ديك نبك يو تي_لوكال سا دبل لوم لات مادتبم
 تدايعيزقأ_ج.اةرعردقمفاضمررئا كس تدابب ل ساد ل جي بادجاكل يا

 ومدن لاكش وكب لا دبل كمكتلس لضبج لوو قتنا<س ترك يسلملي

ْ 
 دوا ير كرمج جس متكلم لاش لسردا ليدل وفل ع للكس شئرفال لع لولا لا

 ركوب
 4 هل ةتناما ال نمل ناميا ال 2

 رورجير اجهل ل مساةتناما_ أل - لوصوم م نم جف رتءال_ل ما ناميا»و ال
 لص ريرسا لعب رك حس رهشموا مسا ةيبسلال- الرتب كح تياهاوم قلت قتتم فر ظلال
 يكس تب اعلمي قلت قدتمافرظرك ير ورجب راج كراج او رورجبركل يلص لوصصوم_اكل وصوم وب



 -عرمتيس الم ركل عسزشموا ما يما ال- الرمش

 مان ضلال ])
 ليسا لبر سس رجم يال الرب اظغل مشل عرف سمنان الما اقف ب لفط _ لو ال

52 
 «رادلا ىف ديز مالغال»

 بيلا ف اضم فاضم_يلا فاضم انفلورسكب رورجمديز_فاضم ظفر الغد لجوال
 تياعاوم قلعت فرظل ل رورجبراج -اظقلرسكلر روررجيرادلا رج فرتوف ال مارك
 -ِ يرسل ل سر ردا ماي اذا الري كح

 4 نمث الو دنع نبلال 0

 قامت فتم فرظر كل رورجبراج_رورجب ريو _ رج ف رتددخ ١ ما فرب نبل شتا
 ال فطاعواو -اميلع ةفوطخميرش سا رلمج رك اعسس رمشروا محا ةييسل ال الر نيب كح تبر اطاومب

 يرش يمسا لقب ركل بف وطعم لع فوطخم_فوطخم نمش

 # هلئا ةبحر نم نيتناف نوتموماال د

 رورة محر رج فرتنم تفميمزيتناق -ال م اقفلواو لب رذؤمنونصوه ل بشال
 ليلا فاضم فاضضم - هيلا فاضضماتفل هرملك اب رورجب هللا طفل فاضماظفل هرسكلب
 لاسر تروا ما نيس ال-الربقيي ك نيتنافاوب قلختوفلفرظرك رورجبداج -اكداج وم دورجبرك

 هريس اذمجرك

 «دوسحلل ةحاراالا»

 ركل ورحب داجاظفل و رسكلب رورجبد وسحلل_رج فرتوال ال مسا فري نع ةحار_ لج أدل
 تروا محل نيس ل-الرمتركل م قالختوا طاف غيبسا تنبه تيا هاوم قلت تس فرت

 58 رشا لب كل بس
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 © ةعافش الو ةلخالو هيفا عيبال موي ةميقلا موي ل |
 ل ميلا فاشم فام - يلا فاضماظفل هرسكل اب رورجب ةميقلا_فاضم موي
 فرتوف-ال مهاقفن مضل عؤربعيب -لسل فل _فاشجوي_ءاتبا
 تربوا ما نيس ال -الرجتي كتباقاوم قلت قدم ف ظركل رورجب راج ورحب الكر يق

 ةعافش رفط اءواو_ةضيطعم يلع ىوطخملوخ ال_رفطاعواو اهيل فوط تمير مش مسا رلعج ركل

 تترك ل بيلا قايشم فاضح يلا ف اضم لبر هس فوطخم ىلا يبلع فوطخم_ ولحم

 تيرشيس الكلي ادتبم
 «بذكلا نم رش رشال ) :
 روررجب بذكلا_رج ف رتزم د لعنيش اظقل مضل عروفرمرش_-ال ما فرب لي رشد لكى فئ ال
 لعب رك عسر متروا محا خيب ال هل مثيب كس رشاومب قلتغلافرظركل ير ورجبداج -اظفل سكب

 يريم

 «ذيذل مهردالو رانيد الإ

 رك سرروا ما غيسلا] الرمث اقفل سضلاب عرف مذيل ال ما قف لش رانيد# لذى لال

 ركل فوطخمغب_ااييلعوطتمر_فوطخموه رد ال فطاعواو ار يطع ةؤوطخم رمش مسا لم

 ديرة يس الم

 «سابال)
 اختنا خدشم فرظركل ورحب داج اظفل سكي رورجب هراجاب دال معا دلي فس ساب ضجفأ »ل

 ما يس ال( < فوض كل ارجخ) -الرركل بسس للتو عاف خيا تب يكس تب نادم
 دهرقيس المر .رثروا

 ربك الو كلاذ نم رغصا الإ»

 قلعت عم فرظركل رورجيراج الكر درب كلاذ -داج نهال ما تفي قع رغصا_ ضيوف هل

 ريحا ل مج ركل سس رمشروا ما ةييساال-الرهتركل نعم للختروا لعاف خيسسا تباع كس تباغاوم



 مءععم

 هس
 ريما لم ركل مس نوطخم في | ييلعفوطعم_ وطعم بكا ال رفطاعواو -اهبلع وطعم ريش

 يم

 © نانسبلا يف ناصر ةرجش الإ>
 ميلاف اشم فاضم_يلا ف اضم اظفلورسكك رورمبناهر-فاضم فرب لثة رججش _ لفل هل
 ةيقوطتم يري مسا لمج رك تس رش وا محا ةييسا ال الرمش وريد اج ناعسبلا يف -ال ماكل

 9يررت مسالم ركل يب فوطخم قب اريلع ووطخما_فوطخمربكا هل _هفطاعواو هيلع

 «ءاهسلا يف ةعصال بكاوك الإ» .

 راج ءامسلا ىف_تفص خي اقفل سضلر روفر شعم الل ما رف ىف بكا وك - شوقا

 تيرقيمسا لهب ركل مسسرمتبوا ماغي الريب هس ةعمال ج_ قلعت ورب

 © سيكلا ىف ارانيد نيرشعال >

 سيكل ماج ىف ل معارك يتزتمدزيت ارايد زي فري قج نيرشع_ لج قئال
 رلختوا عاف غسل تمباث-ك ترب اجاوب قلت قتتس ف رظظركل يدرب اج اظفط سكي دور

 بفطاعواواهطوزوطخمر رشي سا لمج كل سرقوا ما ةييساال الرق

 هزمه , ىأ « ايه ء ايا ءاي-لث عر ءارث فن: ءادن فره مجنب مسق 0:

 _هحوتفم

 الاواتاليدج وا ىدانموك اوه لضوء انف رتري ل انالي جتا صرصفكبافورت لإ هتك ادن

 # لت متلنج قر انم-كح لت قدامك وب
 باو اك ولاوس نش لاهجب -ي قر تمالع تس اتومب ئشرعمىدانم_وبفرتضورفم ىدازم(1)

 تاك ئيانيد

 سي

 سعر ليز يت
 ا
: 



 سيرا لذ
 (1)- ضم لاقتاب نت متاسس ىلا فاك تبماشم كاك هل لا ن7

 لاوسيي لا < |د آرب هلت كف اكاك ةلوعدا ديزاي بي_دارفا(0) فيرقت (7) ب اطخ
 روضات مبا شم تانك فرت ان لائق مسا لوكس تبمباشمدحتا سكس محا كح اكو“

 ْ هل
 ا 1 كلاذ < باشمب فاكاك ل وعدا دواي لت كفاكاك وعدا ديز

 أ تيم اخس ساولاب ىداتعا ذبل__ لوا رقاروافيرقتب اطخ_ لش لوقاي نمت اسكس تناك
 حيو كس وم هطساولاب تبماشميي هلقوج تبن اوم قم ةبإادت سكس “ نبات افا نس

 رواء قوحمدرفم وانمدو < ررط كف اكد كة ساج ناب قي قف قدانم »د كل لاس فيش

 ل لوم لبق ئي ناري هركروا فاضمبشروا فاضم قردان

 سير لبد ا
 تاع ءانب كات شن وكسب ىل [ت كتب تاع ءانب رواج نام ءانع كن 1

 اجو تلالدرب

 ظ ليمن لب
 شعل 70

 لك روا اج سايقلا تاس فرصننر يو ماي يورك ينل لعكس الا هجو ىلهب

 هج[ ايتلاتاس كس فاضح ايي ورك رسل

 وم تاياغاوير لوك جس انكر تبع اشم دجت اسكس تاياغ فور قدانميب هجوو ىرس بح

 017« ير علارارسا )جس اجاجوم ماتم الكرب نلت

 لوتروص ل وبتم نلا- ناجي هر د انم (!-) ىف اهظمد دبع قد نم (17) وم فاطم ىدانم رعب
 - دج لكي فضي زم لع نا رفض ربجاشم ليك كو بص و انم لش

 غطا يل ل



 عم

 ريغ نمر كلل ناجي قام وقد ركل كوم لاكشي ب تد عكف لومبا اا

 ده ترورضايكى سال نجري كورك جست ماناكنشأ
 دم دلان بالك اا ذبل رت كي

 رول قليل ناب هر ورككاكس ا ىترعي ه لوفر لس ءادنن ميدانية

 مفرح بما زيبا بيروبش كيان فرت دعس ضن فر خم باهسا كويك قس اب لوق ل ياق
 فاضااكن تري دعب ل ءركيل_ كرا اديس زيفااج هدرا سم« ةسعك
 اك
30 

 - ليث لمد كا جاتوه رك دانس 1
 نب ناثمعب ك لوفر ءادضاف ناي اقررك ايي ذم لوكس اف 0)

 -ايكنيفرعشدعب ل د [كادئاف تناك اقولك دبي لئر لصراي الس اج

 لاوقيع دنا الثه تاج هر رلكوكرعب  لوخدروا قه ركل سس لوفر كا دخن ج00

 هفاضا نخر اديك تدعب كس كل اهنوكل وا متسع نومة ل ووو نا ىديب دخ الجاي

 دع كس هركبجب ناد جس اءاج هر لاب ءابتشلاك ل وفود وف لع تك هركف رصيد يدرك

 مدد وابشا لوكب اذا يدركفاضا اكن تر يفي روظاس ريكا تحس زارنا فاص

 يور يقو بصل يس عشر هاونوم لام دوح1)- لن نيمار كان بش دام

 -دابعلاب ًقيفر اي البج ًاعلاطاي ههجو ًانسحاي د
 -نيثالثو ةلاللاب بكرم مكى ارا ل وطخمواريلعفوطخم (0)

 ٠ -لبقا ًاميرك ًالجرايتيكو درفمترفص ل فوضرموو فاضل يش (1-)
 ايار ف لو ديترطوريلعدطلا ىلا لوسر سيجلب تطص كنج فوصوموو فاض بخ( 0)

 -ميظع لكل ىجري اميظعاي كل تسال

 ْ 0رشت  نرظ ع م كي لس نوصي (0) ْ



 السلا هللا ةمحرو كيلع قرع تاذ نم ةلخناي الا

 -هل_ هك ةلخناوب تصر ركوب قلت تئاكل مج لاو نع فوصوم ةلخن

 لت بوتو (1) - جس اج انه ذب .توودوكى دانمدجتاسس كس اكئارش تاس رمع نب دباب

 روا لسا لكديكج_ راقي بصن نايلي تنم روارمع ّنب ديز بت بصن(ا0) مضأ

 انعذب عروفرمرلا نع عل انس قوانم (") بضخ (1)- لإن هجوود قرب تفصل روا دبس تا

 -<-[:اجاعثيهلذ دمحلا لثملل دمحلا - حررط لش رمع نب ديزاي

 رمال بارعا( ”وب ماس ) وج ىف (0)_ومورفم ىوانع (1)- ل يار تماس

 ىتح ةمضلا ريداقتام لقلالذا يت جس نات ترض ل ميرع نب يسيعايا ذبل
 ةحتفلااب ففخي

 دوم نياظتفل عضم كسا( 0)

 ف زر رسودوي ف اضم نباوو(1)

 واش يي شتومورفم نبا طفل( )

 نب ديزاي لي كرمع نبا ديزاي بج اك 4 اج ايكف ذع قيلت زمما ل اطئارش تاس نا
 لس حس لئسا بت اجاجركة لكم زم ولوج كرت عيا ءاكو زمن ركاب ناوفاق لالا رهع

 كاش نا نايلب رضاف بج اناجاككاتوم لاف ذع كلك رحت ف اج[ نايسردروا

 بس ةدع«فذع كاك مت تاس كس

 ؤ وا مومضملا ىدانملا حتف زوجام لك -<س اهكدلباض يب ةس لي ب حا :هطباض

 (ليهستالاطخ نبا فلا فدحو ةرورضل الا ءادنلا ريغ ىف هنيونت فاح بج

 نا ىفو مكحلا ناك هلبق امل ةفص ناكو ءادنلا ريغ ىف نيملع نيب ملعلا عقو اذا

 نب ديز ىن ءاج طخ نبالا نم فل الاو ًظفل فوصوملا نم نيونتلا فذحي

 ©” ربمن دلج ؟8 هحفص حيرصتلا حرش)رمع

 اسس



 مع

 ك ىانالف نب نالف اياذبلل و تكرمت موا ندم انكتس لكن الاف

 ايدك ررط لأ نالف نب الف اي-ل# تع ذب لف جتاسكس مشترك الفرم ليث قتطعجتاس

 عمهلا)لز نب لزاي بج ب ك مل زنب حبو كل اعتسا ترثك_ ديس نب ديس

 (؟ ريمن دلج ١” هحفص

 هه فالتخا لغ فزع اي تبلا_<_ لافت لابد نوم اكن روت صوتت ىدانم جت

 ا ضاق اي نر ثظروا كوم مقاس ىضاقاي سباكة .اباحذب كسدكر لاكي ضتلنع
 نيو قاوم لاو ارث فرتري لا بج جس لقوم فذعس هداك نيكس ع اقتل مادنا لبق

 ممالع-اندب لل اوبر يضتاون فرت يد زنك رويت 4 اج اهب ضاق اي ل قلو فذح

 < ايد باو ايفوصروا ع ذاشيب باوتب هال نه رواقاي ىلا عاود كيا ا قرتح

 هيل سا لي ضان مكس ادنمكثلوا بع يريم وه( م) هللا 00 ني لاذ مو كس ىلاعت داب ك

 نامل اني سيل سا قدانم بط اذيريمتروا ليث بح اغيب دواس اترك ا ضاقت اك باخ ادن ك

 هاير ترصد كلاي نجت ركنا

 ضن مو دكهيل_ لام ست او غرو ارثت لعل جس كيج ايان هيي ررط لن جو
 4 ك- ذا هي فير م لش جس احاج نا هركمو ]اج اياب يشترك جس ل

 اك جايك يك فاو مال فلارمب وم نانب ىدانمكأدناديزلا بحت جس حاج اي فاو مال فلا

 ثار كامن فيي ماللاب ف رعم هالك سان وديزايدواناديؤاي ادت فرتفرص

 اهيااي ةاجايكف زعوما) فلا اي اج ايال لصاف اك ةيا ىدت اي لع لتروصود كفك

 لجر اي لجرلا

 لجرلا دواجتساكي نبا قدانم بلا نكات لججرلا زتووصتتل صا نع لجرل اهب برت
 هس عزان قيروأ ةساجايانب اب ف طع( )2 اهاياني تفص (1) لج ليتك ودك

 هس شك ادثف تي كيد نكس نير مإ ب ف التخا شمس مهل ْ

 2222222222 2س حساس تاع حط اج ا جس لا



 ممع

 وقر يخب انها دللااي ب لصااك اك سيب ل صوري لس سئ تبسي ب بيد: نييضوك

 ىل تارت برع حررط دن ايوركف طر صح وكب يل ل فينتج لاعتسالا ربك لك

 -امتما له لش لسا مله دوال تك شياوك ىنش
 لوم لف عزك اس بق لوم ضكيس ار عف ايو رخم مصيرك ليد ىرسود

 ىمهللا ايد لإ كس ل خلي راعشا ب لئالاعجس ذم اج نانو حماك وعمروا ضبع يل سا

 قلك لقال شرخ [مح ناردخم مب اهت هللااي لش لسأ مهلا: ليلح ىك نيبرصب
 مهلا ىتواهت انوه لص سسدطلايروصقنوج روا لو فر تودود لوفودرك يل لاا يدرك  ذعا

 مال وودي حسبو( اج شكل ايميل كتاب لا ا لربه اردو لك اح

 -ةس

 سر( 3 اتوم ريخب انما هللااي لأ ا مهللا رك: باوج اك ليط ىلهي ىك نيفوك

 ما له لص مله زيتروا توم لكل امتسسا مهكلها مهللا مهزخا مهللا هنعلا مهللا

 وكفلا حسون يثكاس اننا امم ميم مالاع فلام لسا اك ادلب 2 ريريح
 مله ايكم اول لع موك يروا ايد هد وكمال لبق, هس ركل تئاضس مي ليي وا يدر كف ذع

 ايل“
 هدانوم خي لش ر اعشاب لاب روا ةكحوم لعلب مروا ايدك: باوج اك ليلد ىرس و د

 رشي كس طك السي هزم رف لب سا يف فاضفالا هس تس بو كرش تسدورظ
 ( نصرا » فصاريئر له لصنع ررطووس+ فصار ل نايا رخام مام فص ري لج عترصتلا

 لات هس باوجج ناكل( )ل كسارن لك )جس اتوب لاهتسا حرر نمت مهلا

 تلقروا تردنوكل 7(1) هللا معن مهللا ةساجوب رار لش ناز لس بطاغ باجي

 لو 2س ركرلو لي باو نيم ن يقف حاج ايكلاهتسا يل كس نكت الوب روق

 (0ريترلج فس كرطح ) لاقي نا الا مهللا



 وانما ف الخال لس لما < فالتخا لش دابا ذم لاء نات

 هج بما نيل لج ايكب صان لئاع لش

 للاع اكل جس انتزع لوعفم ىو انمكج سب بمدن اكيي وبن: هنضحذم اك هييوبييسل (1)

 ماقنم مح اءادت ف رواج توم ىايق لوجو ف ذعاك جس اتزب وعلا ددقم ل بصب

 < ايكرايتفاوكب مذ يوب كف يفاكب حاصدوا جا

 هس لئاعو وت سيو كف ماقم م54 لرعد ا ءارتانت :بهص اك رجم(”: |

 ته قدانم بص انروأ

 حس لطفك سر يمروا نو لاما ءارن في: بهذص اك ىوحن ىلعوبا

 هد انمى اعريروا

 دبس انج ل زج لوكس لا زجا كلب قدانم نايا بلمب قاقتالايديزاب 2
 ساروا ددقم كرت وعدا بم لو ردقم يلا رنصروا رشم ليج لوود كلمت كيد اكس

 سد دقم كل كاف يلادنسم تيمنا لب

 رواج روك لس وطفل نوب كس لت اقم اق ادن ف تانج ليا كيد فكس درج مادو
 -هدقم لع اقميلا منسم اج قرسود

 روا جس دال لش وطفل ل م دنم اج كيأ سس لع نإ زج كس لج بيرن لبا

 تل لس لو دج لوفود ىكرلمج دانس لك بص الخ_ب تكا لطاقم يلا دنس اج قرود ا

 سيلا ا

 اكلت
 هللادبعاي يوم ؤرعم ايوب وركواوخ ف اضم وانه : مسق الهي

 -البج اعلاطاي ب ناضم_ثىرازم : مسسق ارسم د |[

 ناب اهكولحا يسارع فاضللاب باشمدكن ايباك يرق ك فاضملاب باشم :مسا لك هو



 ءعم

 رمخإ كيلا فاضم قتماك اضم اريج وم تم اتريفب العدس ليعود نتمك جس
 ا لاما

 بني اكس يمان اديب طخ الجر اه سي نثري هك رانم : مهصقا صيت
 ترلع كب صت كس ل لما بروصتم برعم كوي تسلط كحاب بروصنما# لإ ساو بوصنم

 2ايك وكل يدا: اوف ليت ىكردا جس قلع لادود جس تيلوخن#
 لقاو عبروا ذهل فاضم بس فارضم ليا تمدارم هدر غم زرحضررفم :مسق اهتقوج

 سيب مكاك افون ادت ادعباب وجفت ارنا لق عس ماعدارح تس فوحمروا كس ليم ايدج

 ررمم ىانم_ىضاق اي « ىسوم اي ءديز اي «لجر اي يت < اتو# خفر تماعدب قبل

 النقل .باشمدهتاسكس.يف تفكر يسا فااكدوا جس انا عقاو لش ليي كريما فاك فرح

 دجانرم حقا ولج ىلا اكمحا كلك .يهدعاقروا < لصالا قي تفاكردا م ايعسروا كك

 هلزنمب ديزاي الشم < لومءانبلا لو ثومورتحم بس انمي اقوم رب اشمكس وب حتاو للا م
 فاكس اىرانماكوج ديزروا < حلاو 1 وعدا لخاتم مات اي لك بلك ك وعدا

 سب وطلب .راشمديتاسكس قرت ب اطض فاك باطق فاكر دايو ىلا باخ
 تروصو لكش كن وفود كرب جات تبماشم لحس رانا كس اظفف لكس رانا لس قشر لك

 قر باطخ فاك ررط نشرك < ريروط ىلا تبياشم سايت لس قتلوا ىلا

 2س باطخس افر عمور فم قلى كا باطخ فاك تبا ب اتوب ل كس باطخ فر تمورفم
 1 لضارا نريد ينوب عل اورج كبس ل ذم بكم نىك جس ت2

 مكة اج اهكيي رك بج - ماك  فرتروا لعل صالا قروا-هبس ىرورض تبمءاشم جتا
 دجتاس قرت ب الطمخ فاك يءانب كفو علاو لمع لج كى كا باطخ فاك رحم رغم دانه
 ىراتمب اا ذهل اوم باشمرجتاسك ل تب اطخ فاك رحمدر فم ىداتمرطساول با طبإا_<س هباشم



 انعم تا داكما لعلي كلت مدد: كا باطخ فاك

 ودا ندم عت داك ال كى تك جس 5112 اليخت اكروا

 هي فيولا نايل كوم مولحم ديك وم اكس هفوحضور فم ىدانم سس يرن كلب
 جس نول ىلا لان لبس لديك شكرا لت ؤئلوم لاس ولعاشساب

 راع ءاني كفرعمدرغم ىداتمروا جس سس لع ماكحا ل لسا انين دم نوكسي ن7

 + ايلايكت كرب ليوم كك د كقرف لع اعاني دوا لص انب كل ساكس

 نمت ف تراكرتن كلج لديك تكلا لطي رحم قدانم_ق كوم مولعم تسب
 لوم لا ولحم حر دم قب همضلا ىنعه ىفي ماتم تس ل نلا- ل

 ا ةمعنال سال رحتار كس بوصنىدانم ل _.اجايكة فل لير و/فرعمرر فم ىدان |

 رطب وج سس اج 1مل سايقلادجتاس كس ىدانع ات ساب يكرس ل ؤركادوا بس

 لن ىمالغاي بيوم ايل ايلركراقتكريورسكس ءاي كس كف زصوكم كت اي رواوج فاض فرط

 داوروا فلام سلا قمل نترك لن تاكرتفر حور فم دانس يل لا مالغاب

 -ج ايكيا
 مال عررط لم ىدانمهتساتدب درج ي ديرتلاي بيت - م اللاب تاذنتس : مسصق ناوجنلاب
 مال-<س ظهر ورجب قت اساس يده مالروا بجمال عررط ى اج اتزمدورمب سهو ل غاختسا

 كل ناعفالديزلاب لاث كري دبتمال_ىهاودللاب ءامللاب لاثم كبت

 هاديزاي بت_فلالاب ثاغنتس دان : مسق اًشهنج

 ىلاودا نا « اذه نع ضرعا فسوي هين اتاي ايوركف زطوكءادتف تى ج52
 شرعا ىدانم(1) <. ةئاجات ف ذع لش ماقمدنج رك نالقل اهيلا مكل غر فدسءهللا دابع

 بودنم(0) ثافنتم(ا- )هراشا م1( ”)وم ناري

 كرك دانمو
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 تاودجسا مرقاي الا لسارراودجسيالا بتجس اناج إي دركفذع



 مم

 -ه الضم ف ذعار اققف حس ل ءادرتفور# :هطباض

 < 0كوب لقاو(ءاي) ف رتلقف حس سس ل ءادن ف و”رياهتيإ « اهيا دوادألا اقفل :هطعباض
 اوم لظاو كرب ف رتروا لخفستقو ىلا كوم لفاو كل هس ربح )فت :هطباض

 اودجسمي الا ءنوملعي ىموق تيل ايت

 هي ماقعوو لامع اح لوو قرروا مضرب .قرعضرر فم ىدانم :هطباض

 نا رخآ ملع ىلا افاضم ةنبا و نباب افوصوم ادرفم املع نوكي نا ماقم البي

 -هريغو ورمع ةئبا ةدنه ايو ديعس نب ديز اي تاس اطئارش

 بضني ريودئدع ميت ميت اه - سودلا دعس دعس اي بيب اناضمرركين ا: ماقمارسود

 لواركاءءارئلارخف زكي لفتت ئ وانه اي لوب ب نيب ىلا وق لحب ضو لوا ركاب بجو
 هس فاضم لوا ليد زفي تروا دا ىلافروا فرط ى مال او دعب فاضم لا قوم حر وتفم
 سودلا دعس سودلا دعس اي يلا فاشملس لاف فوك يلا فاضم اك اروا

 فرط رك لك ف اضم للود كيد نس لادوا

 ىو اناني قدام الي فرحممعا ىلركا سوم يلو مارت ف رتب م اللب فرخ :لبانم

 فل اوم اج انانرك ضار ء ارت فتك لص فر يخإ بج اوانالرلص اذ كور اشا ملي ةيب

 شل ساكس كف ذعوكء ادن فرت: يا تءايصوصخ يروا هللا ظفل هوالع كس لا كس هللا

 دوجداب كس فوم لسوء زمهاكذل ظفل تيصوصخل يأ عررطىا مهلا: بينا درشم ملغ

 لش هدهاك عرش هيفاكل يصفر اب حس قت ا ترب شف ذع ضع ىدانم كرب
 كك

 -<هداغا فرط وارتفع ل ؟تسب لاول

 | رواه ءادنفرتنارم حس لت جس ءازتيم لآل ترايع للك فلوصرك

 لظاب يروا يلع [م زال دامت لع ”رروا ماتم لس ادخاف 2 قكدارم حي ل سرس



 000اوا
 -هك

 لكيم(! توم وجولا لكم( 1 نون قت مت لقص ن ايسر كسر دس ا
 دن لطب صقر وص ل وفود ف لبيد تريم اخسر جو نساحتا نم( س )انو رام هوجولا

 هداف يس ياك رمانة اجاههيز ديز لايجاد < ل رواوفل لا سان تروص ع

 -< اهقاهيا قري هس بد آمال نيب ض راتبا كس لطب 2ك للا تدوص رووداو دبس

 كن دض عراتجاييانبك يلوا كلا كلا لوفر دمك سر جانا ركب ديز ةاجاهدك يع

 ع ياقمر جو نرواداحتارجو لل تمروص رسمت كر لاب باج لاهل جه انركل وق

 -< رطل كت وباغمدجو نروادامتأ نو كرب لاهي كت اب باقه لا 3

 كح قادصر واب تياغم حس ظاذ موفي لاهي كس مباجاكد

 دهس اهييدارعي لاهي دواس داحتا تاظاخ

 وركب يك رواج ناكل اغرب رواواتي سم كى دانم لعب لولا ثمنا

 « كلها نم سي هنا جوناي
 تمالعرب بح ون لعاف 06 عرفر مانا ببرج رتبي لخطر دا وعدل مام مك ادن فرتاي

 فرت ييئادن انا .يلعف لب رك يسب لوحفصرو) لاذ ن١ لشرب لوعفم دان خخ

 بان مسا فار لل لف سيل - محا الكب روصنم لص يو هش عار ما بصصان لأب بع
 لكل متيم - فام اقفل سكأر ورم لها راج نم مسا افكر سوه رخ
 تفصيمت باد قلختم ةدتم ف رطرورجب راج رورجمركل سيلا ف اضم فاض يلا فاضضرورجب

 نجا صقان لاصق لف خادم العهر قلختو لعاف تفص يسد لعذر تضم يس
 ا ديس لقب ركل اعحس مروا محا يس نلا- نا سرب رك ومريرجت يلعف لعب كل عسرثر»



 معو

 ارتب او اويل

 «اذم نع ضرعا فسويإ)
 ماقن مقارن فرت_فوذح ادن فرت لرب رب لوفم قوازم عر تماطعرب فش فص وه

 تيارت ياثنا هيدعف لو ب لوعفمو لاو لخث_ لق عروم الخ رتتير يمت وعدااوعدا
 ركل رورجبراج(لكرورجياذه راج نع -لعاق اذكر وفرم تنا_ررجم رس يجرم ارخص ضرع
 | ارغب اوجرلوبيتاقنا يطعق رج ركل اسس قلتو عا ندا لش كسرما لضفزطتؤفلارلغ

 يا دنيانا ريلعف ل مج ركل ارت باجر

 «ةولصلا مها هللادبعايإ»

 يدم دبع لك الج عروفرم انا هبربجم تمرين لخنوعدا وعدا ماقتم مناك ادن فرحا
 ذا لخير لوخخم ىوانمرك بيلا ف اضم ف اضم _يلاف ام اقفل سكك رورجئ للا _فاضضع

 الكروم تنئارب رجم تيما خصر اغا يلف دج رك سس ب لوضمروا لاف
 هيلعف مج رك عع رب لوحضصروا لع يبدا لعن ب لوتفم الشاب بوصنم ةولصلا - لاف
 ادني اهنا يلع لمجركلئار ب اوجادتمادنباوجرلو متاع

 © كبابش منتغا باشلا اهياايإ»
 فوصرمى العا الك عروفرم اذا يرجو رورييمحل لضفوع دا وعدا ماتم مما ادن فرحا

 لوعفمرو لا نلعب لوتفم ىو انمركل برقم فوصوم_ تف باشنلا يبت فتاه س

 باش عاف الك عروفرم تار رجم يما طيصو تغنيني اشف هيلع لج ركل يسب
 لوضمرك يلا اضم فاضم هيلا فاضم ااجبرورجب لصتيل_ فام افلا قب بوصنخ
 رك ادن باو ادث -ادث باوج ركوب ساشنا يدعق لب ركل يسم ب لوفمروا لاف نيس لب
 تيتان اعنا ينعف لمت

 «ملعلا بلط ىف دهتجا الهاجايإ
 قم ئاللهاج_ لاف الك عرؤرمانايرجمرتتسوردريم لفرع دا وعدا ماتم ما ادن فرجا

 اسس



 م

 رخيص_دهتجا ادن يانا يلعفرلمج رك سس ب لوحضمروا لع نيرا لحن ب لوفم ران
 هرمكلاب رورجم ملعلا - فاقبلط دراج ىف - عا الك عرؤفرم تن رجم رتفتسر يما
 لعن ىسرما لخلف فرظر كل رورجيراجبدوربركل بيلا بفاضمفاضم#يلا فاضم نفل

 يلصق مج ركل اون اوج ارث _ادث باوج روم يناقنا .يلعق لقب ركل ع قلتو عاف خبل

 يادنيت اثنا
 © ميلعتلا يف مكتاين اوصلخا ءاملعلا اهياإ»

 فوصومىا - لعاف اذكعروفرم انا رجم رقت روريم لنوع دا وعدا ماقم ما ارث ف رتاب

 لوخقمروا عاق نب_ لن ب لوتفم ىوانمركل ترف ف وصوم_ تضئ اهلعلا ريت ف تاه
 الك عؤرمراير يففاورعا فيص-اوصلخا ضار يساغنا يلعف لج رك لع تب

 ليلا فاشم فام هيلا فاضمالخردرجب مك فاضم اقفل نلاب بوصنتئاهن د لعق

 سرع لعمق لتوغلفرظركل يرورحجر اج فلوسك دور يلعتلا باه ىف ب لوضنرل

 ميلعفلمج كن ادث ب اوجارن_ادخباوج ركوب يماشنا يلعف جر كليس قلتو لاو بلف

 -يادنيت اغلا

 © هللا ركذ نع لطقتال اذهاي ]:

 الحب وصننا ذه لطف الكعروفرمانا بر جمر تفنن ر وريم لنوع دا وعدا ماقنم مانا ف تاي

 لخث لفغنمل سادتي ياشنا ميلعقرلمج ركل حسب لوخفمروا لاق نب! لخن دب لوفم ىراتع

 هرسكأ, رورجبركذ باج نع لاف الج عروفرم تا ير رجم رت ر يمن مولعمر طاح
 ركل رورجبراج --اطكئرورجمركل يلا ف اضم فاهضم_.ميلا ف اضم الفارس ر ورحب فاضم اظفل
 ادت باوج روم ع اقنا يلف مج ركل قلختروا لاف نبا لشد كس .رما لعق لختوغلافرلظ

 بيتا دنييماعنا يلع ل مج ركل ارت باوجادل

 4 اركالاو لالجلاذليإ»



 ءةهلا

 فلارب قاذ _لكاف الك عرف اذ برجر وريم لختوع دا وعدا ماقم ما ادن فرحي

 وطعم رك ب_يلإ فاهم فام - يلا فام ايفل هرمك اب رورج لالجتلا» فاضح
 روا لقا خب الخرب لوعقمر كل بف وطعم اع قوطخم_نوطخم ما ركالا_رفطاعواو_.يلع

 9يتادنييم قنا ريلعف لب ركل سب لوعفم

 © ىنضيال زنك ةعانقلا نام عنف صيرحلا اهيا ١
 فوصومىا_ لاو الك عر وفرع انا يرجع تتم روي لخوع دا- وعدا ماقم مك ارت فرحاي

 رول لع نيا خشبي لوخفم ىوانمر كب ترفص ف وصوم تفص ص يب وحلا ريت فتاه

 1 لطاف لك عرف تناربرجم تيما خيا -يسادن اشف يلعفرلمج رك سدي لوضع
 اشنا لعق لرب ركل ارت باوجادتدادن بادج كوه ساعتا يلعف لج رك بحس لع غي: لف

 عرؤفرم زنك -نلا ماةعانقلا رم فار مل بصان لعفلب بهم فرتزوا دبر يبخل ءاف هاد

 رك سس لاف يا لش امم عررفرم تس روريضوم_ ىف فيلد فوصوم اقفل سلا

 عريس ارلمج ركل مصر مثم قب نلا- نات رمش مف لب

 © ةنجلا كجوزو تنا نكسا مداي ]>

 منيب ىف مداد لاف الك عرمان رجم هودي لضوع دا . وعدا مام اق رف رتاي

 رخيص كسا ادت ماشا ,يلعق لج ركل عسب لوضمروا لاف نال لوعفم ىوازم

 قط اعواو_ريلعفوطتمرل ريك رك هديك اج تنا_دل حالك عروفرم تدمر رجم تتسم

 ركل ليلا فاضم فاضم - هيلا فاضمالكروريريمل ل فاضم النفل سضلاب عروفرم جوز

 عاف نيا لشرب لوعفم لفل بوصف دولا لاق ركب هفوطخمرلع ف وطعم وطعم

 يا رنيم اشنا يلعف لبر ا رم ب اوجادت_ادن ب اوج ركوب يماغناا يطع لم كل يسب لوخفشوا
 © ىكملعم بدا عار اهلعتمايإ»

 | قاس لو اك عرفانا .يرجمر تريم لفرع دا وعدا مام مجان فري



 مم

 رقم ادخيصع ار-يسادن انا يلعف لج ركل سب لوحفمرول لاذ خيا لنهب لوعفم
 فام اظفلور ملا رورجبملعم_ فام اظفل يخل بوصنمبددا_ لقا اك عروفرم تمار برمجم

 دوا لاف ندا لخبر لوعقمركل بيلا فاهضم ف اضم يلا ف اضمالككبروصتنال_د فام يلا
 ياه ني اهنا ريدعف ل مج ر كارت باوجادت_ادثباوج ركوب ياشثا يلحف لم ر كل بسس قلتم

 «انمحرا نمحرايإل

 لاق رمح - لعا الك روفر مانا برجس وريم لفرع دا وعدا ماقم ما ادن فرحا

 يصاشنا .يلعف لم رك لع حس ب لوخفم روا لعاق خا لف لوعقم ىواثم مظل

 ضيب لوعفم اهب ب وصنضريفأ د لع الك عروفرم تشاد رجم فطيم ضيع محا يسار

 ريلعف ل مج رك مارت باوج ادن ادن باوج روم يافا .يلعف لعب ركل مس قلتو لف نسا |
 يعاد ساشا | ا

 © نودبعتام دبعاال نورفاكلا اهيااي ل)
 فوصوم ا د لعاف الك عر وفم اذا هيجل رن وري لتفوعدا_وعدا ماقد ماك ارتفرمايأ

 دوا لاف نيساب ضب لوعفم ىوانمركل ب تلفصهفوصوم_ تفصو رفاكما ريب ف تاه -

 عروفرم تاب رجم تنسيم مولعم يل شد ديعاال-.ادن يانا يلعف لعب ركل يتعسدب لوخخم
 للص لوصوم_ لص ريلعق لعب ركل بلع خش لافي لخفرو دعت .لوصومايد لف الج

 باوجادت_-ادن باو ركوب يماقنا ريطعف لهب ركل سس يب لوهشمروط لعق يا لشرب لوعفمرك
 يعافي تس اثنا يدعف لب ركل اد

 « هللا ليبس ىف ققنا لاملااذاي 2

 فلارب قااذ_لطاف اذك عروفرم انا رجم تفتر وربي لنوع .وعدا ماتم مك ارن فرتاي

 ب لوتقم واتمركل بيلا فاضم فاضم_ميلا ف اشم اظفلورسكك ورحب لاهم ا »فاضح الفل

 هيرست خيص_قفنايمادن ياشنا يلطف مب ركل بس. ي لوعفمروا لاف نب ل |



 وس

 ورك اب رورجبللا اقفل فاض انقل هرسكل د ورحب يبس دراج ىف لع الك عروفرم تنتا
 كرما لق لختوفل ف رظر كل يرورحجئ راب دور ركل يلا فاشم فام يلا فاضضم انف

 يلف مب رك ادع ب اوجادت_ادت باوجركوم اثنا يلحق لهب ركل بس قلختو | لعؤ نين

 بيعادني ع اثنا

 4 ميركلا كبرب كرغام ناسنالااهياي )>
 فوصوماى ا د لعاف الك عروفرم انا بر جمر تقتسور ورينا لخفوعدا_وعدلا م اقم مما ادن فرحا

 دوا تا ةجيسا لخن_.ب لوقفم ىوانمركل م جرفص فوصوم_ ترفصزاسنالا يبت فرقاه -
 ريم ولحم نار لعل عادتي يظتسااه ساد انا يلف لعب ركل تسرب لوعفم
 - فاضم اقل هرسكلب روررجب بو لج فرت... لوخفمالجم بوصنر يمل لعام عروفرع
 تنص الفل رمل روز ميرككلا د فقوصومرك ميلا فاهفم فام ميلا فاضمالكر ورجب كل

 ري لوعفم لاذ دعب ١ لخش الن لكرغاوم قلختك ير ورجبر اج رورجب ركل ب تف فوضوم

 رك لادن باوجادت-ادئ ب اوجيرمت سا لمج كل يرض دتبم_رهخيرمت لعق لعب ركل يس قلعت
 -يتادني م اعنا يلعق ل مج

 «انل رضقتسا انابااي ل١

 فار البا لاف الك ؤفرعالا بر جمر رورميم لغو عدا وعدا ماقنم مما ارناف اي

 لاق ن١ لس ب لوعفم ىو نمر ك يلا ف اضم فاضم_ يلا فاضمال جدري يأت فام
 زج عرؤفرم تمئاررربجم تقسيم خيص- رفغتسا د. يسار نري اشناهيلعذ لم رك سرب لور وا

 ردا لاق ني لن كسرما لقتل افرطظرك د ورجب اج روج ابيت راج مال لاف

 يتادتيماشنا يلعف ل مج ركل ارت ب اوجا نادت باوج لوم يئاقنا يصف لج ركل يس قلتم

 «نونموملا اهيا اعيمج هللا ىلا اوبوت
 ىملا_لعافركل لالا وذ لام لاحاعيمج لاملاوذ الك عرؤلرم ذراب ريماو_رما خيص_اوبوت



 مو

 ردا لع الخ .رما لش قلتو غل كفر ظرك عر ورحب اج -اففل رسل رورج هللا ظفل_راج

 ادئباوجرلوميياغتا لعق جركل بس قلتم

 وعدا_وعدا ماقم مكاك اهل فرتاي (<ل فوز ءارث فآ2لاهيالهيا

 تفمز ودهؤملا _ هيب ف رتاه_ فوصوما _ لعاف الك عروفرم انا يرجم فتور وريح لعن

 اشنا يصفع رك بس ب لوعطمروا لاف نيب لب لوعفم ىو انمركل ب تنقص فوصرم

 ليسا دن ماشا يلعف لنج ركل ادن باوجادت-يتادت

 مسق ودرب نآ و عراضم لعفرد هلماع فورح رد مود لصق 5

 - كذا( ئكأل) نل() نآ (1) ل داج مد ليث يسد بصق كرر ادطم لخثج بصان فورت

 اشم يدك سك لئااتوم بصاتاكس ارواعبس نأ لصأ تس لب بصا ول فورت باي للا

 وقيظفل تبماشم جس ىكي وعم تسمم اشم ب كي طفل تب عمدت سس .لقشمل نضل ناب
 ليوات كردصت/لوخم ةيسلاكل و يددصم لاوفود لس حررط ا يونس تسبب شموس عاد

 دلت لومي سا بصا وفود قاب -ةيسدركل ع
 جس تركع ليان كر دسم ويشرمارواءرداضم نا يرسم لابقتماف تسب نأ »

 داناروا مدبب حءللا لج يطرش ليك ل كس اجا دوك راش فرص بش نكي

 ففخيي نا هللا ديري توم رن يريكروايفانروايطرش فقر وا_ وم يردصم ناي رواد

 مكنع
 نوكيس نا ملع سيت فنك

 مكا ودص نا موق نأنش مكنمرجيال تيئطرش
 بمتيت واام لثم دحا ىتؤي نا برفع

 - ميهاربااي نا هانيدان عريق



 ممم

 وكفلا ات( ال) لا( نن اء 12-ك-قنيكاتروا لات اء بص [فرتي ب نفد
 وكوزنما اهت ( نناال) لش لسا اك ( ند ) فيو ذ نكس ءارف ماءاايكوم نلقي ورك م ربت نوف

 يكرم نا وق اي دارك س.بو كن ينك ي_.انااكف لارو درك ذمافيفج

 -ج انساب ايكمدقمري لا لومتساك وتل. لكس تيصوصتر لك ند

 ةلعرم لك دقعرب نا لومتماكل ومتملس نلا كح بصاو قاب ف الخس رضي نلاٌديز هج

 كح لاروا_بش دهشو راج واريسسا كليطرشب جاد بصنوكع رداشم ى كي <« ىك اج

 لخدا ىك تملسا مج اتدم ببح ليك عبام لما اكسا قي لو سوم كس بريس تم
 هس بيساكخ وم لاو لش تنج مالسا لك وف لوم لاو لي تنل يال مالسا لش ةنجلا

 نو يكلم لما هيتح_ فيكج_ لوم ففي :هيصسا ىك
 لكذا-_ىثك_نل_نا< اتوب لاو ي يردصمنارواريردصمارواريمافتسااب يب هراج ىك

 بج اهدوكرراشم ل اتف بصنر_ج_ يلع قت ركل سجس بابل ماييدواججس نا الب
 ليل نوب هز ىيروارما ىف لص اك ا نكي

 نلاي توم فاو هوالع كس عرراضم ليي بحب سركرتشل نارك ابك ةرءاط تاكو 3

 - ليو ي لا لاكصا:

 لكل فاو والعس (رراشم حرر فوم نا ذبل نيتي كس لابقشا يك لبد
 لم سلتا كير اة

 املف ست شيئ[ راشللااب لضتقوو كيل سا اجرك ل كرما نا كيد نكس دب: اج
 ىلع المح وزنه لنا نيلي اتوج صامتا ذا دعب لكل كالاع ريشبلا ءآجح نا
 قرف ع هدا ذاب روا لمع لسا لكالاع-بساتركل# ةدئازلا ءآبلا ىلع سايق و هيردصملا

 دهس مالااب تشو دئا ابك

 ير ل شرواجس لوم ماكلصو وكيل سا( لائق لومتماكل ومن بسن نا



 مم

 -هس ةئاج كيو نكس ارفدتلا-انكسوم ستيم كل ومخماكرلص حررط لا (كسوب يرد قمر لص

 - لو باطتش لج فرد
 هس لادياتروا ع بيك لع لا لس طيس فرتيب كيد اكس دوب# بهذ البي

 تركو وزما لت لت جس نا دول ال ع بكري كيدز لئاسكروا ليل ببن ارموو

 نيو يك يدركف عوف لا وو لكني اهتلر#ب-ايكت يدرك ذع سهو كل اعتسا
 ناك قتذوجوروا افلا ف برق (1)_<.ايكجو كنس ا بكلتا وتد لاب ايكوم

 هدو وم لاقت للعمل ور قر

 فلا لع لجيفاناليب لع لال ع لدبم نايا طيب كيوتنكسارف بميزات
 هد وجوم ل شام كس قي تكن ولو وفود نااايد لرب س كوك

 نتمب فيلل ريشا فتي كي زن تاحنتكاروابيوبجس جس كف تاسست

 قويت لفي 32 يفرك ب جف ارسوو - بصا ن2 لكروا اتم مل

 بانل لأ دهلج_ضحت اسكس مادي بج مارست اتوب شئ راجداج يا ذبل جس
 لي

 ناادحب ل نادللي لب ص ايدوف ير هسفنب ين لير زنك لفكر وا ظوا د

 ( كروا هرفصاسئرلب وبي باك 0 بص انردقح

 كنج بج تاجوم لظاووراج ف رقم انبي ىتك لليد كلا ل ل كوش تراهن

 روا_بسانلتم لكل فاو برج ف جرب ف 2 : دو لاك راج فرت ىك ليث شارل ملعتا ىكل

 قثكراج فرت كلغ لش هه ىنك جءاج ابك ينجس لوم لاو ديما يظتسااه بك عررطاىا
 < اناجوم ف ذع فلا ققوه لاو رج ف رتب .يماهفتسا اه مكس م ملياشيي دواس مل

 اكىك مكس اتم حررت ليس ب اهب هداج فرت قيل جس لسد انوم ف ذحاكسفلا ب لابي

 < ةاجرمج دوم يصانركأروا لا مرج ةاوعراج فرت ى كرك ليي جزئاج نوم لاري



 ١ءةمء

 مزال 6جااكراج ف رتوو كاتب ندوب يصاناك كنب ؟مالدلا كي تان جو
 لتعرف ال ىك تنج تبع نب نوب هراجاك كو ةساج آلي حس مالدلاروا ةس آش

 برش نا دعإ لح لاا بس ديك مال رواج اج فتق لع

 نذا فرت انت ج)_كتنج ىنع ركت ىك بيج :ءاجانومرث ماكل ولحس ىك 3

 تب ب ب ل ارمود بس طيب فرتري كيدز هس روم ع فالتخا كت احن لا( <

 دوا-<س نقال لما نك كني وتل رخ ارواج ذا لصضااك شب فرم ايي كيد كس

 تسجو ىكا-هبس لاب قلاو ببسروا طبر لم ساق فرط كت يعازت: جس. ايلايكل تن
 -<جا4لة سيو

 هزمت رواهعس نادوأ ذاهس بكف يي كيد ريغ هيفا مر

 -ايكئيدركورزصروا كوس دول اذهل قف كك

 وك رداضمير كويل سال كس عرراضم ل بصان نا ىبم بيد زن تامل 3

 بص ني لب ص انيب كيدز ىرافالكياروا راج جاي درك اخ تاس لت

 كيتاي هللادبع نذا هيج ست تاس لخنر وا كيل اس ددق:نلادعإ كسلا
 ال نذاو تي جس لبق ل ئروا جس رثكء اغلا كسا زقوم لقت ففنطع فرحرلا م

 -؟ريقن سائلا نوتزيال نذاف -ًاليلق الا كنوتبلي

 ركل دقن يوم لع نوطفلب سربو ىاجس نا بابلاما حس ل بما فورت 3

 لك بدو لاع_ذادج لاح( بدجو لاح( ليث لضتاعود ىف وم ردقنهك جس

 كح لل و ودرج ف ورتروادع ل فطع فورت ()-دحإ سرج فورت (1)-لإؤ ماقمود

 لوجه هددقم ادعي كس دمت» مال كيد زن كس نير عب < دق مال البي ب اتعددقم نارحإ

 نير مل جس ىتحرج فدا رمود هس بص اندوخ دقن: مال ىتو كيد نه نفود بص:

 < بصا: ىتح ب كيد نكس نيل رواج رده بصان نادعإ كس هراج ىتح ك يدنا



 د لاوداع

 اكنيبر عب بج كيرا وا (1) لو فرت نلت و #ردقم نا دعب ل فطع فوت: ىلا عرف

 عقاو لم باوجك لوز دنج تيري افروا_دموك مؤتمن رم نبا ف فرتارسود بس

 ده

 هس اذبل_دمدت لعام رش رود -دماكط ف يصار شلل شرشد لكس شرم ()
 روفصكن با روا تم نما < اج اقلطم بصن كير زن لاكن لي جس طلئانبأ كه ركنف

 درو كثدحف لازن جس ذناه بصخرمب دج حس لغتنا لضم ركأ ىنايب لصف
 (ارفدلج ا «ءفصبزلاروزغ عرش )قوز ةوكىا ذس ماش ناش

 كالا ليي تفرك ب اذعب مكعحسيف ب ذك هللا ىلع ورتفتال دعب ل ب (")
 هج الاه بضرب قاوم تق تماك لدتا

 جس بجاو عثر ع هللا كيوريف كل ًايقس ا ذباومرهتاسكس لخناورركي طربا عد (1-)

 بادعلاوري ىتح ونمزيالف مهبولق ىلع ودشاو مهلاوما ىلع سمطا ادبر بيب

 -د؟ ماجر تكل توم نيس ا ءلمج ايبا لمتتنكس مهفتسا تادادكي ط .رثب مايفتسا(0 ملأ

 له هبي بضنرج قرم تشر خباب ةءاان بطن لمي ههركاف ديز كوخا لهاذبل |.
 لع ف رظلابمافتسادوامسلاب ماهظتساروا فرحا, ماهفتسا شرد إي هعركاف امئاق كوجخإ

 ضرقي ىذلاذ نم م1ماهفتساروادلوعفشيف وا ءاعفش نم انل لهف بيب شرف لوك |:
 كتيب نياروامل بيجتس اه ىنوع دي نه ل ثيرصروأ هفعضيف ًانسحاض رق هللا ٠

 - كرؤذاف

 لش ةرضخخم ضرالا حبنصتق آم ءامسلا نم لزنا هللا نا رت ملا 7#

 -رويكبضررنا ماين يا“

 - تيئر دق نثرت ملا لج تان ماها ناب“



 ممم 1

 (بعزلاروزغررش) + شاعرنا
 لبق اكو كلم هيخا ةئوس ىراواف بارغلاذه لثم نوكا نا تزجعا

 هدو وم بصنو كرين ا يب بسل_كسدعإاب

 سوو كف طع بوصل ب لاب وصنلس يو كم اهفتما بادج ىررذل5

 هس لكلب لابي وك رشحت ماطعدتبلا جس ب وصنع

 -انلادحتف انتان الا بي شء(ه)

 -ةنجلا لخدتف تملسا اله تي ضيضحت ()

 ضيا هي لوم لفل ليتل لافو ودك بيرق بيرق لعروا لضيضك يرد
 دهسا« هدايزانرك قا يديك ا جلخ

 نايل ج_ كض يضل كي ترايعرم قدصاف بيرق لجا ىلا ىنترخا ال را

 دهس بوصل ود كاد باذتري

 لاميظع ازوف زوفاف مهعم تنك ىنتملب تبا( )
 - كمركاف انناتام بج( م)
 قايد واج عروب تاداقنم عي حس لش يعامش حرتاوم نلا بصف دعب كس تبيعمواد اج
 (سالرما(9 يفك ا)- لإن يب هصومسص مخ حطاومم جس ايك سايق نس تام لعب نمت

 -(06:فسبعزلا روز ررش) ماهذا( ه) سم أ

 تدج يرعب ل يدق رج مال ماقمالبي لو ماقعود ل - لث ذاوج لاع(7)

 هس بص: مال كب كيده نضفولروا- ل تيك كم الوكمال لا كه ركال

 ماو فليت سكس قس ب فطعف فرتراي نا مث دوا فواوواولاب فلكم اقمارمد

  ىفوفشلا سبل نم ىلا ىنيع رقتو ةئابع سبلل برب رص
 - ىبرت ىلع ًابارتا ورصتوا تنكام هيفرافرتعم عقول الول



 |[ هذ

 -رقبلا تفاع امل برضي روئلاامك_هلقعا مث ًاكيلس لعقو ىنا

 واررصم ماير هلؤؤسر لسريوا باجح ءاراو نم وا ًايحو الا لوق اك يئاعت راب و
 رمضناكلا لين سايل ساب انرك يراود حر دصمد وصقل كير صردصم_جس لاش ل

 (0ي 1)-ب بجاوانع

 ماسقا ةعبرا ىلا مسقني مسالا نا

 -لجرو ديزك ديق الب تناذلا ىلع لدام وهو: نما

 وهو -نيع فصو -دوعقو مايقل -ديق الب تاذلا ريغ ىلع لدام وهو: ما

 ىف ديق ىلع لدام وهو -ىنعم فصو دعاقو مئاقل تاذلا ىف ديق ىلع لدام

 ىفخو ىلجك تادلاريغ
 خيا فتي كيوان لس يوبي اذا جس بص «لابقتتا ءءازج ءباج ني 4 نذل

 هس انادي اهيل
 - كال نيو بس ساكس كف اكل تريلا ف اضم جيف رلثاذاركك يوزن تروا

 نيه نيطرش نيت سل مك لمع سك نذا
 جس بجاو ير شرووم لش مالك رع: اط رص سطشنو

 قرصل ندا :هسيج_ج- بجاو عثر تروم لب عرراشم ل وغم اكاطرسشن ىرسنو ف

 ادي زبحا نا لاق ابساوج ل

 #و# كيفن ال)ءاياكمتل وم يومه نلصاف لم لومتم ساروا( نذا) ط رعشن ىرسسييت

 - كمركا هللاو نذا : جت

 «كئيجا ةعمجلا موي نذلا بب_ج ا( درارقزءاو قول افك ىدانم نا ضتا :جج
 ْ دجملا غلبت دجلاب نذا

 سدبيتج انج < ادار هوجو اب كح ذساج ساي كس لللتارشوكى ذا نس ل يع



 2. اهلل

 زارحب لما فورت لكاس قع كل ايق نير قرا جس كت اك عبس برع تأ ل

 يءاساررط اس وه لاو ب لاعفا حرر لكس نتف ركبجج اندم صاتخا

 ركل جر تعا ندا مل ركنا: سيجد ءاتوم لظاد كب

 -< ايل ئ/ضرعشبم وت اب لمت فروا لست رش ( ناذا) ف#رحاشلإيأ

 الوا كتتا اذا ( نذا) لمعا

 البقتسم اه دعب العف تقسو

 الصفت ْنَأ اهتلمع اذا رذحاو

 البوا ءادن وا فلحب الا

 ىلعرورجمبوا فرظب لصفاو

 البتلا سيئر روفصع نب !ىار

 باوج كده كيتا ضيردقم اي ومرور واوخج_ اج[ باوج كس ناءدارثل ا نذا 3

 ”  كمركا نذاغ
 كفالخخ نرهبليال ذا سي اتوب للا لع باوج لقطاع ءاقروارفطاعواو :هلطباض

 -اليلقالا

 الي متاساس نيوتن نس نذا م

 تام ناوي رواه اعد بصق ور دقم نأعررط لاس ايد بصفر وخل نأ عيرط ل:
 -هساترلاوبردقفرب تاءاقع

 مالروا-بس12-ه- قيكاترو» نكران قت وقل د تن_دحب د: مال:ماقم الهي
 هللا نكي مل -مهملظيل هللا ناك اه حج وم رعب لس نى نوكوج بوو د

 مهب لعيل هللا ناك ام -مهلرفغيل



 م

 تيس رطل قوجدعب ل ماهيب نتن اوم دقم نا ىكدعي كس كمال ماقه ارسود

 كيلا انلزنا بلم لو تك قر ريطت لوك ادع ك- بهذي ديز ماق بيج اعآ كيك

 _سانلل نييتل ركذلا

 دئاز مال( 7 ) د مال( ١-٠ ةيقاع مال(٠:) يليلتتمال(1) لو سمس اج كوداج مال ل
 ةنجلا لخدال تملسا يوب تلاع كس رعبا, لقاك :هيديلعت مال

 هطقتلاف سوم لعيتنيل_ رس قنتتتروس_ لق, ىتتنىدعبا,رواوم لاو رب تن :ةبض اع مال

 -انزحو اودع مهل نوكيل نوعرف لآ
 امي ن قرف لق شح ذكف ذع-هاجآدتإ شوطا نوكأ :دحج مال

 كس نيألردا ناكر ثمكعلطيل كيد نا نير عي_بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك

 دهر يلوم قت ساويرسدوركراجب فيد
 مكنع بهنايل هللا ديريامنا يول تيقن كل خرعي  قرعت لت : هدئاز مال

 - تيبلا لها سجرلا

 ولتاقف هبيوب مكتوب ءاوخوب لتس ل خيير شب رعب ك-: هر اج ىتض ماقص ا رسيبت
 لوسرلا لوقي ىنح اولزلز هيك ل ابنا ااي ىفت ىنح ىغبت ىتلا

 لي 2سم قش لكاس ات ددقم ندع هس
 ابل مالساهنججلا لعخالا بح تملسا سيم( لاجل يتم ليس ندب تناك(
 -لاجوم لفار لش عجل

 شرك كل اهيار زك ع دلبلا لخدا ىتح تررم بج( ككلاهي) ىلا نش (م)

 او« لظرو

 : معو نت س)

 ليلق كيملامو روجت ىتح ٌةحامس لوضفلا نمءاطعلا ميل



 شلاق

 ل هراج فوم” لويتييرك جس يرجودوا تل كف و«ردقمهس ناري تاءاقم نم نا 23
 يزل فار يعرراضم ل 2 روااتوج يكل فاو ب لو را فوركس لس مطياض يروا

 دوا لب اج نب ماركو لش للي واج ردت ك اتي ددقم لا لاهي كا كتاب لاس لو
 دهيم هات مادي م1 لطاكوداج فت
 ىلإ قثمتوا (0) د فطاموا(1) و سسمترد ىكدا_دصنإ نيك وا ماقم اهتوج
 كحالااي

 الا بعيب ترص ماو فطع اكل ةمردصم كي ب طر 1س هيضحمم :هفطاعوا

 تياحوه فطعاكل اسرا_الوسر لسر لسري واايحو
 ل لا يع يمت تمد يصتتررصموب فطعاكل رص - كسلا ىنلا ينعمب وا

 ْ او رتفتال < ديم. زج يماثل فطعاكت احا

 نأ ىتح ىأ ىقح ىنيضقتت وأ كنمزل ال جالا وا ىتح هعضوم ىف حلص اذا

 -ىقح ءاطعا ىلا ىنم مازلا -ملسي الا ىا ملسي وا كدلتق ال ىقح ىنيضقت

 (00) ضح قطاعواو(1) لج سمحتو داى دهن نيك 99 :ماقم ياوهناب

 تيهسواو

 سي -.ي رم ماوه فطع 6 ل ردم كي طش كس هضحم هفطاعواو

 سبل نم ىلا بحا_ىنيع رقتو و ءابع سبلو_تكلهل ىب ٌفطليو هللاالول
 فوفشلا

 5« حازت واد ١)-لز رش نت :تيعسواو
 وب او ل باج لو زج 1ك(

 انبر تايأب ٌبذكن الو درن انتيلاب تبت ب متوتمريصتررصمو ب فطعاكل ةعررصم ()

 نيدللا هللا ملعي امل_<ب ايلا كر اكظ درو ثري ورلا < فطعاك بي ذلك ع للا



 اذا كيلعراع« هلثم ىتات و قلخ نع هنتال_ نيرباصلا ملعي و مكنم اودهاج

 -ميظع تلعف

 ود كءاناميظع ازوف زوفاف مهعم تنك ىنتيلاب بدعي - ترسان:ماقماقهج

 ريسؤملاء( )هر فطاعمان(1) ليث ليم

 جي ب رص م اوم فطع اكل مر رص كنس ب طرأ كه ضحم هفطاع دف

 كتحار نم ريخ ىا_دصقملا ”مرحتف كتحار نم ريخ دجملا لانتف كبعت
 -دصقلا كتامرحف

 تبرت ىلعابارتارثوا تنكام 2 هيضراف ررتعم عقوت الول

 وم بسلك عباب ل اكم اقاطرش(1)- لن سيطر ش تلك هيببس هفظاع ده

 وم حق او لع بادجا لد زي 1 تيديم انك سيطر شا كرسدد

 ابذك هللا ىلعا ورعفتال بت رب متوتم رص زر صم فطعاك ل وم دصم طر كرست

 - اورتفتال ب ديمص:ل وج يءاررفاع_ فطعاكت احس ل ث لا باذعب مكتحسيف

 هالو او لم بادجي لوز [تيدبس اذ 9

 يكمركاف ينرز ,ملستف ملسا بج لق باج رم(

 -ىبضغ مكيلع لحيف هيف وغطت ال بت سس باج كس 0

 -كتيهاف ىنمتشت ال وت وميف مهيلع ىضقي ال بتدعإ ل ق١

 كروزاف كتيب نيا -انلا وعفشيف ءاعفش نم انل له يش باوج كس ماهفتسا(")

 هقفناف ال ام ىل تيل اي -اميظع ازوف ٌروفاف مهعم تنك ىنتيلي تيتىنت(0)
 - اريخ بيصتف انب ليزنت الا -انلدحتف انيتات الا بي شم (1)
 - اونموي الف مهبولق ىلع ددشا و مهلارما ىلع سمطا انبر جت_ءاعر(4)

 قدصاف بيرق لجا ىلا ىنترخا الول تدب شي م)
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 دو فطري ترسم يطرب جرمردقم نا كعب - هططاع مثماقص نا وتاس

 برضُي روثلاك - هّلقعا مث اكيلُس ىلتقو ىنا ّملسي مث ناوهلاب نابجلا ىضري

 رقبلا تفاعامل

 هج واكف طع فو لإ 7

 نا مكرستي لير ردصم_جس ارم لقا نلسطدتت_ شيم هدوم رحب ل نقل لش راج :هلطباض

 روهظ ,تداهش «قيقحت «نيقي نادجو بوم انكر قحملاو نيقيوج لخورب د ناوكيس
 هر

 لوز رايي لن دعب كنا تذوسا و. ؟ففتن لاري (رراضمدعب كس نقي ل بج :هظياض

 -< كرون انرماك يا ىلع ترث

 مقفتنا(90) ةس اجاياني صان نا(١) ل نتاج رجووو لام فوم حق ا ومحب ك- نقزج نا :هعبامض

 ”موقيس نأ تننظ تي اللوم اع وأود بضنو حر يعرداضم سيو لج دولا نم

 وب حق اودحب كح باتا« مو« كلك فوخب تيثخ:ء اجر ع والعكس ناو مج نا :هطبانص
 توم لك فقتي انوكر رص نا

 4 تسلل ل
 ورك بيك رواد مج تروا اني بص ناك ع رراضعرج

 «مكل نيبيل هللا ديريإ»

 ميددصم صان نا -هراج كمال - لف انفل ضل عرؤفم للا ظفل لخثقلسشل عرؤرم ديري
 مك باج مال - لف الك روفر موهير جم تورو رميت لف لول تفل بوصنم نبي هدم

 ردصمرك يس قلتو لع انني لخ سلخ 'نيبي للختوغل فرظركل بورجيراج ازكرورجبر يمن

 و لكاف نيا لدي يكس للبي قلعتوفلفرظر كل رورجب راج رورجبر لوم لش ليداجاك
 توعييرش لعن لبر كل م قلعت

 ان ا حس سس سسس صصص طصبس دن سس حصص خش 2



 عرانلا نم اوجرخي نا نوديريإ»

 اوجرحخي -بصأت يردصم نا - لكاف الك عردفرم زراب يمتواو لخنينذلوولاب عروفرم نوديري

 دورك ًلئفل ءرسك رورجب .رانلا راج فرتنم عاف الك عروفرمريمتواو لق ون #فرذكب بوصنم

 .يلعفل ب ركل بس_ قلتو لع نب لن كس لغأ و عج وحخي قلختؤغلافرطظركل ورحب داب
 -اوهييرجت يلف برك بسس ب لوعفناو لطف نيا لخير لور كوب ع لي واج كريد

 #«مهبذعيل هللا نلكامإلا
 براج دق مال -م لقفل ىضلب عروفرم هللا قلم بص ان محا عقار قي لف ناك انام

 د عا اذكر وفر موعبرجم تنس وريم لخلل تفل, بوصنم بدعي ردي رص يصان نا
 ركع لع ليوان كر دصمرك يحس رب لوعفمو لقا ب1 لحث بب لوعفم الكبر وصنمر يخت مه

 لاس رمثو ما ةييسا ناك رمت ناك كس باف لت تدتس فر ظر كل سس درج داب -دورجج
 دوم يامن رك

 «ةنجلا لخدتف هللاب كرشتالا»

 فرتداب_ لاذ اذكعروؤم تنير جرت ر وريم ل وكسلب مو زب كلر شن دس ينال
 الك كرشم ال قلختوفل فرطظركل حس رورجب راج“ ددرجب هرم رورجب هللا فل هداج

 لخدت_هردقمربصات نلا- .ييسء اف - اوم ىنياعتا لج رك مس قلعت كاز نبا لأ كر شت

 لوعفم نول قفل بوصنم# دولا ل لاف ذك عوفر موجبر جم تشر وريني ذل يفلب يبوصنم

 لبر كل عسى ب اوج هن باوت رت طف مج ركل حس يف لوضمو لعاذ نبدا لن ف
 تومان |

 © ربك هبكف ىف ناك نص ةنجلا لخدي نلإ»

 نم -مدقم يف لوم اوذل يشأ بوعنتةنججلا .- ل ل قفل, بوصنل وخد سريان نل
 ه فام نذل رسككب رورجم بلق -هراج ىف رمت بصات محا حفار ممتن لخث ناك _.لوصوم
 رقفحم ف رظرك سس دورت راج دورجبركل يحس ميلا ف اضم فهذه _ يلا فاضم اذكر وجبر يمت



 ملي ركل عسربتو ما ةييساناك رخام مسا قفل م ضلاب عررفرم ربك مدمر كس اعباذ قلتم

 و مدقعب لوم نب لخط خدي نل_ عا الك عرؤؤرمكل تس لص لوصوم_لصي ربت يلحق
 تومي يرش لعق لقب كل سر وم لطف

 «ًريخ بيصتئانب لزنتالا»

 عام كاف الر وفرم تاير جست ور وريم ل فلاهضل, عروفرم للنت شرع ف رحال
 كا خا لش لس لض زداوم قلتوفل فترك يح رورحبداج الكر ور ريان هرايف

 لوم قذف, بوصنم ب وصنم بيصتدهردقم يصان نا دريس اف ليعركل يس قلختو

 ركل يح شرع باج ضع لو باو رج يلع لعب رك سر لوصضمو لاف تسل لشي
 باو ساشا يلعف لقي

 # هللارون وتفطيل نوديري»

 نلا دعب كس سا-هدايب كمال - لعاف الك عر وفرع ذراب ريصواو : لفل اولاب عر فرم نودي
 وون -لكاف لك عرذفر مزراب ريواو _ لخن لو ف زحب بوح اوئفطي_ه رقم يردص” بصي

 ركل حسسيلا ف اضم فاصم_ييلا فاضم لئفلو سكك ر ورجي مل تفل _فاضم اقفل قفل بوصنم

 راع_دوربرلوم لش ليوان كردصمي رش لعق لميلر لوضمو ل فنا لخشدب لوضع

 يلصق لزج ركل يس قلتو لع اةذي الخ سلخ نو ديري اوم قلختوغفرظركل سدورحب

 توم يرجت

 «ململا بلط يف ندهتجالا»

 قل هرسكب رورجم بلط راج فرتى ف - لعافي لضيق فاي دكوم عرراضم لن ندهتججال
 تس دورجيراج روربيرك حس يلا فاضم فاض يلافاضم ال رسكأب رورجيولعلا د فاض

 اوه يي رجع لبر كل يس قلختو لف ني: لخفلس لت ده ل قطوف فظل
 «مكل ريخ اوموصت نا

 كاف لف لاف الك عررفرم راي ريلاو د لت اوأيفرذحب بوصنما وه وصحت -هيرددصم صان نا



 شنت

 وهبر جم وروي ل يصفي طفل ضل عرفم ريح -ءاوتبمددصص ليوان دك حس
 ريخ -ك- ريخ قلختوفلفرظركل حس دوري داب -اذكرورجب مك هراج مال - عاف اذك روفر

 ادبي رتيمسالهبركل يسر تا قياادتبم_ربقركل يس للختو لع نسا تفس ذيع
 «قدصاف بيرق لجا ىلا ىنترخا الونإ»

 فرت ب لوم كب وصيتي ياتو نون لفي لفت مرخا - يضف زحالول
 ” | لع ترقص ف وصوم_ فص اطغلور سكب ر ورم بيرق - فوصوم لفل ورسم رورجب لبا راج

 اختو رب لوعفمو 52 يسال لتتم رخا قلختوفلا فرك سدو هريراج رورجيرك

 رورو شا اول قفل 5 وصل قدصا _هردقمي ررصم ريصأت نا # ريديس ءاف ضيضئاك

 1 ا ا11101
 دارج ياعتايلعف لهب ركل يضر وج

 «ىبضغ مكيلع لحيف هيذف اوفطتال)>
 وغلا فطر وري راج هيف - لع اك عر وفرع يمواو - نون فكي مد زجئاوفطت دماج ريهانا

 نا .يييسءاف-ىتي مانا يلعف ل مجركل يس لقلختو لع الخ لنا وهط رحب قت

 لضم قاختغلفرظرورجيراب مكيلع - لخلف بون حجي -هردقضيب ردصم بصات
 راك يلا فاضم ف اضم يلا فام اذكرو جبري فاضمأر يوفق سضلاب عروفرم قت لس

 اوم عاشت يلعف ل مجركل بسس قب باجر رمش لعق لمجر كل بح قلتو لع اقل لع ا

 «اميظع ًازوف زوئاف مهعم تنك ىنيتيلي)»
 صفق لخئتسدك"د-محا الكب روني .ياقو نوف لعفلب ريم فرتتسيل يح فرت اي
 كروكر يمه فاضم نفل تفل بوصنم عمم محا لك زوفر عذر اير يكتم ريش بص انما حفار
 ركل احس هتو مسا تيا قات لخضر قدتم فر ظركل هع هيلا فاضم فضه ديلا فاض

 تيب اقنايمسارلعب ركل بحس ربو مسيل لعب يم فرجن القرف سركو بيرج لفلم



 م6

 الك عروفرع نايم رتقتسورو ريل فلاب بوصنم نوفا لورق هيصان (نلا ميئيسو اف اوم

 لوعفمركل بح تنفصم ف وصوم حض ميظع - فوصوم اقفل قفل يوصنم "وف - لك

 ركل بوب اج ىف ىمبادجرلوب يرن لعق لمجرك بسس قل وعضو لكافة لحب زلعم
 اوم يدمي سالم

 4 هبرشاه دملا نيج
 يسال قب ركل سرر ادتبم_رفومءارتم اتفل_مغلا عرف م عاملا - مدقعربث نام فرلظا نيا

 اناب رجم مورو يت فيول قفل بومعنب رشا_هررقهيروص»ريصات نا هيريسو اف ومس اعنا

 يرث يلعف لقب ركل عسب لوضمو لع تيد لعشر لوصفم ال وصخ رينو ل لك رفع
 اوبشن يسسا ملم ركل يح ماهفتتسا ب اوت ماهظتسا ماهفتسا باوج ركوب

 4 ملصتوا ىنلتقالا»

 رول لاف خش ب لوحضمااو رجب ريل عاق احم عروفرم رتفتسريمخ لخضر لتفا يديك نعال

 فوطخم_ وطعم لم ملست_لطاعواو_اهيطوقوطخم يرش ريلعق لج رك لب ب لوهفع

 تيرم لعق لج ر كل بفوطحم يلع

 «ملعتا يك كتنجإ»
 انزل فلي بوصنم ملعتا بهراج فرت ى كب لوضم | ب وصنمر يل لاب لخف توب
 دورك يك نلا ليواتب يرجت يلف مج ركل ع لاف لت لقا اهم عروفرم رتغتمريم لف

 يلع مج ركل بس قلتو ار لوعغم لت لبا لف مدع تشاو قلت رورجب راج

 ع

 -  تسا مهني نآودشك مزجار لعف هكا فورح :مود مسق

 نب متثدود ليث ةيسد م زجل رداضم لج مزاج فورت



 اهكن

 انة .الءرما مالءاملعلليئ اجدد وت يسد مزج وكر داضم لني (1)
 (نا)ج كياموجايد مز رراشم ل فروج (0)

 داحتاو قارتف | نيص املروا مل

 -هساهتا لش لوزتتب نمل
 2 قرف ()
 دلو م لقرب عرراشم ل )

 دل دي درك ع نحمس شون وكر رام (:-)

 500 يتب اتبد لاب لكس مامقتسا هزم (0)

 -ج فالنخالث لوزداي

 -ئرلرواهسانوم نايل سل وغماكال(1)
 - شئ ملرواريمالا بك يال: بع لوم قرع لغم 00)

 -ك افالم الو ةيدللا تيراقعت_جسائاب فذعاكل وغم كال(
 بلائارج اع العب طر شاف (0)

 هحاددا مزاج فرت قومي [رراضمرو او« ميطرشيفرظرب قوم لظاوي ىتا بج (ال) 3

 ع طووماشا نو هوالع

 ون سا 1 مشي ءاف واو لم عروش لتادوا ب رضي: بن جس اتوب/رسكرب يره م

 وضقيل مث: بح حايوم نك انما دفة أ قب قاووماههب تراسل جن
 موت م افي

 بطاخملا ىلعو الوهجموامولعم بئاغلا لعف ىلع رمالا مال لمخدت
 - ملكتملا ىلع اهلوخد لقيو -نيلوهجملا ملكتملاو
 اوميقياونمآ نيذلا ىدابعل لق سم_ كوب فزحرما ما لع باوج لس لق :هطباض



 #قةؤلصلا

 ايئش هللاب كرشتال بي يشن ينال (5)
 مهنك نا تلج _ لو هتك مازجول ع رسوددوا طمرشوك ل بي ب انو لقريب سولت وز يأ (ه)

 -ىلوعبتاف هللا نوبحت
 هيد انوم بترمج قحماكمازجروا_.يءازجد وجو تمالع قكي روا تماطع جس قم: يتبو

 لوب بتم طر

 طئارش ميل مك هيطرش نأ
 انتوم لام لش لاكي للام ترس لب )١(

 -ه تلي فاشل سوم ديما قنال()
 ددقف هتلق تدك نا < ركل رع ليسن اليل سا ومدن دارم ا تاز( )

 ناكباب ي اي حس نيبتي لو لي تبذكف ربد نم دق هصيمق ناك نا فتملع

 8 -<- شع تملا

 هالة فيري "ا ينال اوه لقد دقي تف (7)

 ته لأم |. ليصل يل سوم رن لا فرك دصم (رراشم(0)

 دفعت لاو ناي عرداشم (5)

 ترم ليتم لش ناكل لاو شما لن( )
 لو صروصراو كما دوا طش :هطباض

 برضا برضت نا تيد بجاو ماج قلوب عرراشم لل ورد (1)

 -كتبرض برضت نا ييبجاو م زبي طر شؤلوب راض شت (0)

 -ٌبرضَأ «ُبرضأ ءتبرض نا بب_ب-الاج قرروا م زج الوب رداضمس ذةلتف (-)

 -تبرض تبرض نا بي 17 قم زج تذو لاقرب تالاف ور( 7)



 كس لام لوارواوم لاغ اذه اندم تاو لش باج كس لو زج أ عرراشم ل :هليباض

 تهلك ذو ورشا نا كو »عر داضم ل نا نب بس

 - ملست ملسا «جنت ملعت هيئرما(١)
 كل اريخ نكت بدكت الس ىف (0)

 كمركن انروزت له جمايفا()
 هقفنا ال اه ىل تيل يجنن( 0)
 ٠ لاريخ بيصتقابب لزنتالا يش (0)
 تكرزا هللا كاقبا تءامر(0)

 _كمركا ىنيتات ال ول بي يضم )

 3 تسلا ل
 - انياب بس اكيتاز# ءافدداةاج مزاجك عرداشم ل ع لولاشع نا

 #ميظع رجا مكلف اوقتتو اونموت ناإ

 فاطم فرتواو هيلث ف وطحم رب ركل بلعت لش لكافي لنا ونه وق سم ئاجميطرل نا

 اف طرشركل حس فوطخم ابيلع ف وطخم_ وطعم وجب ركل م لعاف لخش لافي لخنا وقعت
 رمت ىبامارتبم_خ طمارتيمركل ترفص ف وصوم ميظع رجا مدقمررقتتم ف رظوكل - سا

 اوم يطرش يلع لم ركل ما زجو طر شا جلل حس

 «مكبولف ىف ناميالا لخدبالا»
 ىف -_ لاف ئفل_مضلي عروفرم نامييالا_انغل_مضلا, عروفرم عرراضم لش خخدي.-.لءاعرخ يف نال
 ليلا ف اضم ف اضم بيلا فاضعالكرورجب مك -فاضم اظقلورسكأب روزي بولق راج فت

 .ميلعف هجر كل بس قاختو لان نب: لش كس لخدب قلتلي ورجبراج_اكراجادتدورجبك
 تكاوعيبرت

 ب رانلاوقتاف اولعفت نلو اولعفت مل نا#



 مم

 نل_ فطمفرتااو يلع فوطخمر كل بلت لن لاقي لا ولعت مما مل يطرش نا
 د لئافب لن وتتم زج اف -ليرشرك حس فوحط نار يلع ف وطخمر كل بل عاني لف ؛ولعفنت
 -او؟ميطرش يلف لبر كلبا جو طراز رك بسس دب لوف لا ني لخش ب لوعفم رانلا

 «مه نيب مكحاف كؤلج ناإ)
 ريلعف يدمج كل برر لوضمروا لا ىنب) لخبر لوصضمريمخل نلف لل لا يطول نا
 فام مه فامضمن يب_ لاق احم عروفم تننايربجم رس يمتع لعن كا يا زج افطر

 .اشنا يلعف_ل جب ركل سيف لوخفمو عاق نما لحن يف لوعفمركل بيلا فاضفم ف اسمي

 اوم يطرش يلعن ل قب ركل مانجو طرب كوه يرعا

 .  «ةنجلا لخدت كلمع حلصا#

 ركل يلا فام فاضم كلمع_ لطاقم عروفرم تنايرجم رت رورييمخ رع لن حلصا

 نولسلب مز ئداضم لخدت طش رك لع ير لوضع لطف ضير لوعقم

 خيا لشرب لوفي يف لوحفش حب بوصة دعجلا# لاف لحم عروفرم تمايز درهم
 اوبس يطرش لعف لب ركل با زج ورش ءازج كل عت يف لوغنو لك

 «اونمؤي مل كئلوا#
 ةرتركوم رمت لهب ركل لطف لشد لطافب لنا نمي مزاج مل ءادتنم راش مذ كلوا
 ا اواي يح ادم كلر طءادتبم

 «مكل هضري اوركشت ناو مكنع ىنغ هللا نا اورفكت ناإ»

 أ ركل يرطاو لعن عفا ردفرسرياو اف ننوف#ف ذك مدرجب عرراضم لو رفكت طر نا
 تضع خيم ىنغ دم اهلا قفل رهخ عار محا بصاي لخفأب بهم فرح نا يمازج اف - طر

 ةيبلانلا_رقركل يح قلختو للف نبا لف مكدع ىنغ 1 ىنط قلختؤفل فرط مكدع
 لقثاو ركشت_.م زاب هيطرشا_هيلع فوطخم ب ركل ا ذجو طر ءاذج ركل عسر محا
 لخلط ري رش ركل م لاو لف لا جم عردف مرعياو نفل ناو فاذكب مدرجب عيدا



 3 م

 ةيا لاك هضري قلختزفل فرظمكل -ر لوعفم ريو تسلط فرت ف ذكي مدر ايدام
 جا يلع ز وطعم ف وطمرلوب يطرش لعب رك اجو طربا زج رك بس قلختوارر لوعفم لاذ

 #لفطاء لمجلس قوطعم

 «ةنجلا لخدت رفكتالا»

 لحخدت ضان ميلعف لقب ركل بلف لحن لع احم عروفرم تنير مجم تريم ل رفكدمل
 و لف نبا لخريف لوحفم التغلب بوصشةدججلا - لاف الك روم تنايرجم رنتي ف
 كب اوجركل مف لوعفم

 4ًاريخ بيصنانب لزنتالاإ
 يبا لش قلختؤفل فرك رورجي اجانب -انفلاضلا عر وفم عراضم لن لزتتشعنرالا

 اقفل هتفلب بوصنم مولعم عرراضم لخبيصق ضورعم للمج رك ل حس قلتنو لئاز

 هي لوعفمو لاذ نيا لبر لوحضم الحم بوصنناريبخ عاف اجم عرف ريم نا وسد

 اوه يطع اعنا لعفرلمج ركل حس شر باج تيا ضرع ضع باج لمجلس

 «ميكحلا زيزعلا تنا كناف مهلرضغت نال
 لاف نب_ا لن كس ل قلعتفل فرط مهل - نوكسلب مدرج (رراضم ل فغت يرش نا
 عروفرمتنا - حلا م الك وصتضريمل لفل رن فرجا ماج اف طرشرك بيس قلعت وا

 خيا نا لفاجرمت اظفل مضلاب عرف مويكحلا - لوا اظفل مضل عرؤفمزيزعلا -ءادتيما ل
 -يطرش يلعف لج ركل ما جو طر( سابالف ل)ءا زج لادركل سس لور ل فودورمتو محا

 © عنت ًاريخ لمفت لهإ#

 الب ونا يخ_لافلج وفم تنابر جتني عرراضم ل عفت ماها فرت له
 الك فم تاير جمرة اطل فذ مدرج ماهفتا باد عرداضم لتجدت#.ب لوعفم
 -.يماهفتما يافا لمت ركل تس باد ةبماهفظتما_ماهتما باج رك لاف ل لف



 هء<١

 قئلموتح_اهوم لاو فاك امي ناب ج ك- لاط« رثك « لف اوم لت لماع مانت ل اوفا

 حقا وديك” ل عفا حررط ى واجب لماعريغ كو دز ناك ررط لا ل تا بوم لمصأ نع
 بس لوا لءاع ل لاديز ماق ماق يلوم

 :لوا ميسقت ىك لعف
 لوم ل( مولعم ل(! نين سيمت فوكس للا نرابقفاب ل ض

 عروة ءاقاك ركيو نال ه# كت لالدب مات تبل ج:٠ :مودعنتص لصف

 لعاتل قير ث(س) ١ ورحم ل خ) مولع ل ف() نين منيت لا
 وم شروكر ب لع ناكجركو اون تلت لالدرب يور تشع :لوطجم لعف

 طاق ملا« لعن( س) ل وعفا . لعن ) ىلوبجب ل( إن مان نت كس للا
 قدي لشد لاب وبحر دصصروا مولر ديل كس تو لوبجب لوا مرلعم لن عيل
 تعدوا تيه كيأدوا هس تيبداضوج < لد يز تفصروا تيه ليأ با -اداموكد رج

 كدي امايركقوكمولعم ليو ل ف كن ايك فص قري جس تيب ورعب دكر
 لس نود[ ةةياجايكركةوكل وجم لير كس نسكن ايوك تضم لوركا
 زي مولعم لوا لور دصع لكس لوخفمروا مولحسر دصعهيل_ كس لعق نيج تباعردص»

 كلو لوا مات ماناكردصم ىمولعم ل خخ سلو ردصع جانب لوجم لوا
 0 او فير اج (روقو م ناكردصخ

 لو قوركركذ س ترفق دما ظفل ىاج عرش ىف ىلاج رغد رحم ادق كرد
 اكوب لن رمان ل كس لوحي خو ل كل مولع ف :هليبانم

 :يناث ميسقت ىك لعف
 -ىرعتريف ذ اريغ(0) ىرعتم(0) ىزال(1) لذ سيمت تكس قحسر ارتب كل خ



 مخ ءمء١

 لوضميس_ طاف قت ا تل اجوم ماري لعق سهو قال ل: مزال لعف
 هيما: يونان رطب

 دو« راتتكل ومي طاف كس قيس كلي ومدن مانقري لعازوج # :٠+ ىدصتسه لعف

 ارمع ديز برض هيك

 هلصق : لانا :ىدصتسم ريغ ىهزال ريغ لعف

 هثدداد# منال دج قتن.لطساو (-) ىرصتم لمث(س) ىزال لخنعا)_ نين نيم ربت ىف
 لكل تاءاط دج ل ك- قزال لش _رراقم لاعفاروارصققان لاعفا لاشروب قرع
 كرد رفص ضرع رمع ثدح مص #رأ كالذي كتاذ ثودع# لوو تماطع

 ترو رهط فظن راهنلا رصق ليلا للاط جيوب لاو ب ثيودع لس ريح تفممالع
 هي نزوه لقج تمالع قي - .ركب حرف ديز ضره تم وب لاوري شع تمالع كرست

 جرخ د كيك للعفت ردا عطقنا بي لعفلا لت ورك تمالع ياي موك فره هيت
 كي للعفا روا مجنرخا بع للتعفا روا رامحا بي لاجتا روارمحا تي لعفا روا

 / - ىدعتلا مدع ىلع لئالد نازوالا هلعف تاب سكلاء نتا رعشقا

 نيمس نمس روا ليلذ لذ يب يوزر ليخ صو كنت لتنلو تمالع لب

 نوم لصت ريغ رد صصر يفر يفت سس لا تسمم لبيد ليث ل اعود كى رعتم لوا

 -لؤ نداقعس لاعتنكد يز دوا ديز جرح سل اديز هج رخ جرو رخلاا ذهل:

 مب قيوم كنب حس لا عاج لوضع ما تمالع رعود - جس داك كيف كدادعا ل
 ليس _دمىايق تسبن فريش لفرط كج وو لعاف لعاف_-كس رج فزتطساو
 دسا تجوب قتشملااب لوؤه# ماج تفصروا رطلارم ما رشم ترف ليضفس لا مس لسع

 ليج لثمااروا رمع لاملا ءاطع ىنيجعا جت ررصم ما روا ررصعروا -عاججش تح

 لعن ابصلا راح ) كلش هللا ىفا بيرورجراجروا ديز كدنعا بي فرظروا ديز ثاهيه



 اصور

 سانلا هللا عفد الول م سس هم كت فاضا كردصم_جس تدم رورجب لكك لئن
 ىفك)ريذن الو ريشب نم ان ءاجام بج تربو كمدئازهالروابروانمروا_مهضعب

 ا -نودعوتامل تاهيه تاهيه(اديهش هللااب
 ىلع المح عفر (/)ظفللا ىلع ًالمح رج( )١ لثز/ايديدود حلاتك درب لع

 ة ءارما الاو لجر نم ىن ءآجامو ميركو ميرك لجر نم ىن ءاجام بث لحملا
 ديز الو دبع نم ىن ءآجام همي نيت عقر رجب قوم فرم فودطمر كي ةءرما الو

 دعب كس ثري ومدعإ كس ىف رك جي طرا ك خص« رورجب لاف رحت اسكس نع كيس لا

 أ

 ضقيتامه.لمجروا قمل كبررعا لاقل < قئي لقد اندم كفر ارورجب لعذ هجيج
 قا, سا شل كي_قيدق رفعي اكل اقارسد باك ت اولا ل وقوم لين

 ب تا اساس قيوارل قب قل_ي نم داس لوو كا

 ىرخ [س ب قر قتر واج اندم لكاربب خبال سس كك سي قرف ع كيذا ل“ م
 هلع ناس نت
 نايل اللا ف الغ تاب ف ذعاك اكس ماقميةرخ يلد ساس ه دج للان 3

 لو لخ(1)- نين لكس لا بادب
 كيدز ناكر وهمجلا بهذه ىلع ةبغسم ىذ موي ىف ماعطا وا هيتردص(؟)
 و6 لاح روصم ليلا ىلا كيو زنك لتس نكي دمج انوب ني يضلل ل ءاعر رسم

 جام ل اع قوم لع ليوا تش بسج مارك ل لاس

 -_كندصي الو لبي نونرلوم ل خ(س)

 -رصباو مهب عمسا يي بجت(0)



 / عم

 (8؟ةفس ايعلاريغاع )هير ئاثتاود ىرخا ديز الا مافام سيئ [ررفم لش(
 دهس قدور ضانكر ىلا حس تماطل عئتروا يشترك وجرب نمسك لع ذاك ميدو

 نوكلميال هس قرش ماط ل ايبج هس لاو ى كرك ىك حتر نثح تمالم يلقن كي
 قحيروا جس تمالعواوروا<س لاف نم لم ادهع نمحرلا دنع لختا نم الا ةعافشلا

 نول لولوو ناواوروا لشربا, رزان اك ولت ل وأود مهنه ريثك ومص و ومع مث نع

 لور ىا مه ىجرخهوا نار فكس مو يوتا لسا لوسر تاع تب ع تساطع لع
 ثعاربلا ىنولكاوكت فلل ا مدقد رت ىج رخم روارف طءارتبم مه كه لدا نايا

 تماق كا ريبج بك كاف لؤي ادري خئترواهرثح لكل ئاق فورتيي لارج <. اتاجاهكر مناك

 رمثوك وا رخ طع ء اتم جا مسا ل او دعب تاحض تب جس لاورب شيت انك قف انك دنه

 ( لوما ) لإ سان لدب سردي اظما تحضر وا د لب تيس درا قم دقم

 هس كارت ع لاب وداكى دمتم لوا ىذا لن:

 بصأو ل وزي تاس ل وودل: تاب اكرسود الإ يد حر وكل قاف لولود: تاب لي

 ريم(1) لاح( 8) عم لوعفم ( )ل لوعفم (وس) يف لوعفم() قلظملوعفم (!) لن يس و
 رب لوعفم تنس لله تاب كيا فاذخ ا نايمرد كس نلاروا( وجا رتشالا ب امي ) لسا 222

 اوم ذايتنالا بام يال اتوم ستر لوضع كل_ كس ىزال لنواب ارب كلك رعت خخ لع

 كل وجب لوا 1 وفم روا لوم لخفسس لاكهيس يب تسماطع كى زال لن جيجي
 < لومعر مشل خلاب

 .ةعبسلارومالا دحاب ايدعتم لعفلا رمصي :ئبن

 مل اعلا تمركا لثم لاعفالا باب ىلا هلقنب اها ()

 ةذتاسالا تمظع لثم ليعفتلا باب ىلا هلقنب اماو (”)

 ًاديز تيشام  ديز ىشم وحن هلعافملا باب ىلا هلقنب اما ص



 اديز تجرختسا  ديز ج رخوحن لاعفتسالا باب ىلا هلقنب اما (”)

 همّركا سرافلا تمّركو حن ةبلاغملا دصقل رصن باب ىلا هلقنب اما (5)

 ةليضفل اب كسمتو ةليزرلا نع ضرعا لثم رجلا فرح ةطساوب اماو (1)

 ىنعم ىدزتل همكح هئاطعاو رخآ ىنعم ظفل بارشاوهو نيمضعلاب (4)
 انعم ىقاموا -رخآ لعف ىٌدؤم_ هانعم ىفاموا لعف ىدؤي ناوهو- نيتملك
 رفسلا ىونتال ىارفسلا اومزعت ال وحن _موزللاو ةيدعتلا ىف همكح ىطعيف
 باب قرعت ل إؤتب_اطاجوم زال حس لفل .جروا لاوفا ناو ىرعتم لن :ههباض
 ب اناج نب قال ىرعتم لتي لا دل حاج اانب لقب اب حررط ىاروا نس. ايانب لاعفنا
 يق ايلا عطقت لباب واعطقلا لافتا باب سس لا بمب ناي اغاك نفت طق بي
 انك خا اماه ايل قذال

 4« لعاف >إ
 يهاب لتلبي لت ما. لعذ- خلا تيصصا لهاف هكئادب لهف 25
 وة رخيص اكمولحم تم عروقو قرح وج مايق قر عب فرط حسا ساوند انما اكسو لضخ
 ياوش اكلومجروا ( حفر نم _بغاكو رمع لاط ٠ ديز تام يوصى ماقي)

 لوبا مئاق ديز و «ديز ماق هت (< تردد رآلو

 لعاف مسا ( ردصم ()

 ليضفت مسا (0) لوعفم مسا (©)

 بوسنم مس 1(©)

 لعق مسا 0 را هلآ مسا © ٍر

 رورجيراو ث رقفتم فر, ل آما .لابم خي, رشم تف, يضف , كاف ماوارم ني
 -< لامر قافتالاب فرط ذبص ومدتحم وج ناكمو يلام فرحتي



 م١0 مم

 كل قاف تاضا لد وصم بنج ءهس اندم قكرورجب ىروا <. انوإ عرف م .شيبب لاف :هظباض
 -ةساج وج لاو هدئاز نم إي هدا اب يب لاق اي ءسانلا هللا عفد ال ول بي دج فرط

 لومي بارعاود ل لطاف سا_ريدذن ال و ريشب نم ان ءاج ام ءاديهش هللاب ىفك: لل

 - ل ذئاج باارعاووري عانت لع فروا لعاف لئيكعروفرم نعمدوارورجب اقفل

 جسيم نوم لاو ب لاف اكو مان تت

 رصبا و مهب عمسا ببج_.لوءي لكنك بقتل بجاو()
 هللاب ىفك بب_ج لوم لقاوري لعافكس ىفك يركب(

 (رعش) يع: بع_نيقت م (س)
 ىمدت ءابنالا و كنأي مل

 . دايز ىنب نوبل تقالامب
01 

 باي لذا ماع_وب قت روك لج برر سو لل ل وغع قدطم لوعفم |
 ليان تبنا-اسولج تدعق_امايق تمق_ابرض تبرض هيد داع ياسا

 كل باي رابقناب جر مصير وا ةيينإي وم ةلاصا هاون ماعدارم سدس 23

 ادار يصقتلسا يب كارول يفك يوركف ذعر ك وصوم ام ودق مدقم ريخ اهو دق اهت لسا

 الكةحيو ثءةحيو هللا كلهارواامكإ وب يفتر رصد اوف ماعدارع سبير دمروا يك

 كح باقرلا برض رواومردقماي وم لم لوظفللاوثج_ماصوارم سوك لوا < ددص»

 - ردت ف وب رضاك

 نمت بكرم قل خخط 2 سا[ يلع وب  قتسيس لقط لوعغم

 - دع قثؤردصم نت” زج لت كيارد سكب دوا لزج
 طرب لتلك عررط لوب لتشعر لعاب ردصم سا لك بسيدارم كرام |



 - يه

 نديقستاساس يق ى دش ىلا فممامت ّلاب هدالع 1 قلع: لوضع: هيصصستت هجو
 -ايككب دوكر قلطم ل وعفمم نارا كل شاهق لق ض تاس كسديق ى كيرا

 ار لإ هس ات ثداعح حس لظاف ل لد رب ررصم لطم لوعفش و لوعفم ختيتت>

 هج لركوب لوضع
 4 لابقتساوك ثثزر الهيل سا السوم سنتر قلطم ل وعفم لفأ عمرررمعم نات

 ( حاولا حبت حرش حماوعلا ب9 < لوم كمر دصم نيك رواج نركض اخ تاس
 رثكاركاروا جاوب قلتم لقا يزني ريشا ن_وم قالطا كارلا جس كيش دس ل

 هس اتوب جتاساس لوخفشروا ل رورصرايقناب جس. انوم قلخت ل لطف ب قومب ب دنع لاح

 --رؤودابتعاب

 ميسقت ىلعي
 متنقل نحيرارناب ىق لطم وغم[ كس نحمر ناب مين يب ىق لطم وضم “عج

 رع لطم وعفم (وس) رف قلل وغم (0) ريك ب قط ل وعنم (1) لإن
 تلاد قثمدتا ذى نسال لخفتيا لديئاخ حس لامور قط ل وضم رصح هجو

 ابرض تمرض هت كوم ريكا قلظ ل وعفم وذي رك حرلالورب عم تاركا لبي ايتسك

 نايا ترروصو لك كلش نا شيئ ان تس لاعودرجب اسكت لالو ب نثم دئاز ركروا

 انثي تسبق راق م ايدي ىراقلا ةسلج تسلج ب كوج ىون قلل وضم و كوب
 نيتسلج وا ةسلجب تسسلج ب رب ىررع ق ظل وضم وب كل كس ن# ركن اييدارتتر وا

 «تاسلجوا اهيبريترمود نيتسلج وا انحني ترم كيأ ل ثايب تاسلج وا

 ديلا لو سيمتتو كرك جلع ا 2ك ديك قط لوشن ناش و
 ريكا ترك ضل_سا_ وعمي ك نوت تروا ىتفل ابي قلطم ل وعقمررروا ىونتسريك جرو ىف



 - مم

 ظافلا رنج ىونعم ريك اج رواد زيي ز بج بس اجاج ايكركذ هرايوو تتبول وا ظلال لع تفل

 لوم والات لاش لاوفوو نبا قلم لوف < .رباظ تاب دواس وعم اسكس سوست

 < [ةتاباه/ه يك ريكا لطم
 تالولد كس لغه يسيهددارم نثري لائم نتن الطصا انريكي

 --12 ديه كليا ع
 حس لاه كت لالدرب ىا قلطتلوهفمير لومداتس سس لوب سو :ىديكات

 ايرض تبرض هج دماترلد تلالورب لتتىكاذ

 عراوفا كشك لخنو تاس يتسن كت لالورب تمس روك لخنب ١ : سها هنا
 «ريمالا برض تبرض_ ىراقلا ٌةسلج تسلج تيك:
 ترثك اي تدعددجت اساسا ذلك ت لااورب نحال لغسان لج دو :ىد نع

 تاسلجوا -نيتسلج تسلج  نيتبرض «تبرض: هبت هت الد أرب
 خرط ىكاروا كك اك اخ يأ ةغبص هيج بس +12 - عراق نداك لشن 3

 عرش: سيئ بتركيا قتل كس دعنا زواكة لعق دادي اك اخ يق ريس

 ةلاحلل ةلعفلا و ةرملل ةلعّقلا و هلالل لعفملا و عضوملل لعفملا

 ميسقت ىرسود

 < لاشوك ومن د ليي قلع لوضن يتب يرويه كس اظفلرايناب لا يتب دوا
 رت افافلا كيت قرورض ننوه رهتم عب قتلا مل وو قلم لوصف ب بلطم كما

 - لو ضروس نمت كرب قكراقتالاب لاك رورضا نوم

 -ةفيخ هسفن ىف سجواو ب هداملاو بابلا ىف رياثت ()

 تاليتبل هيلا لتبتو اتابن تبنا تيك بابلا ىف رياغت (0)

 ا ١ دوعق تسلج تت هداملا ىف رياغت ()



 وع

 هح ساكت لاطدرب ىلا قلل وفم لوم دافتسس حس لقب سدو :ىديكات

 ابرض تبرض لع ومترلد تلالورب قثثوكرتا

 عراوفا نكق حبل لخرهتاسديتاس كس نكت لاو ب تتم كروكي لخرج ج١ : سه اون

 «ريمالاكب رض تبرض- ىراقلا ٌةسلج تسلج هبت ا

 ترث اي تدعو جت اسدجتا اساس ذك كالو 3 ع ش ل رول لخب ::: ىشتكت

 تاسلجوا -نيتسلج تسلج - نيعيرض «تبرض: تلت لالداىأبي
 عررط ىلدوا فراك ضان لية غبص تع <12 رف نوال هلم ' 2

 (رعش): ضي هرجرم ليا قحمتكل_ هس دع نوال وا دقي اك اخ ليا ةريس
 ةلاحلل ةلعفلا و ةرملل ةلعّقلاو 2 هلالل لعفملا و عضوملل لعفملا

 اقفل ورتلس لوا تلالورب ثدعدج هرم فيي ربتت ىك ردصتم :[75)
 ومايليال كح فوذحف زي الانف لئاق -املع ملع سسيج» نم ايزفإي|
 -اميلست ملس_ ةدع دع وني

 دوا اظفلوكفورتم انتكس ض ناي كت لالوري ثدعرل < ..: ردصم مسا 55

 ملس مالك ملكت ءوضو ًاضوت بج _وج شاكر شل فزع روا ومش نمضي

 - امالس

 ,ةفص ىلع ةلادلل ةفدرم ةبسنلا ءاي هقحلت مسا وه :ىعانص ردصم |:هدئاف |

 ةقتشملا ءامسالا ىف و «ةيناسن الا و ةيرجحلاك دماجلا ءامسالا ىف كلاذ

 _,ةيلعافلا و ةيملاعلاك

 ليث لدي ناو كي لو ل درجب الجري فرظ مروا لوضم ارو تر دس»
 اتوب تسير قرف لش نخ

 < ؟قاقالاب تافدصصرواج [سي تورش نافتالاب هديك اددس



 تابرض «نيتبرض تبرض يي
 هس الاب ان كيو زنك يوتا زاوج روش فالتخا لع ون قلط ل وعمرو

 حاج اي دركف عوكل كت ا قلوب د ىريكاج قلطم ل وعفم واه وجو سدير قرل امك أ هطب اضأ

 امنت لي لس ب مدقم ريخ ست ىزادج فعل ضتروصو» كف ذع ل لنفي

 الوبوكض كا مالكي كهس لاعهرباشم ديرب ف عكس لثرا مدقم ريخ امودق تمدق
 دمار ل باو سرس اجاج

 فعول فلس نق قلط/ل ومر _ ايعر ًادمح «"اركش ءايقس لاش لد جو فاح

 اهيا لوك نتن فاقوس راس ئ اسيلوجد ناي رطل جوس ايكايك

 -امايوركف طول تس ناس كن ايقوكق ظل وفم رسوب لج لئودعاق ا

 «ح رصف ارواج اترمالاد يدق ثماكى اق آت فرش ملا مدف باب بز

 -اةزماكف سا سر فس حماك ا لبس تس مدلع مكارواجسات كفو« مدقم نتماك الس
 همكح هئاطعاو ردصملا نع بئانلا

 -السغ تلستغا وحنر دصملا مسا ()

 تاريثك هللااوركذا_اريسلا نسحا ترس وحن هتفص()

 ًابح ىشلا ىنبجعا(ىنعملا براقت عم هةظفلريغ نم ) هفدارم(!-

 ادحا (روكذملا باذعلا) هب لعاال اباذع هبذعا ىناف وحت هيلا دئاعلا ةريمض(”)

 نيملاعلا نم
 ةدلج نينامث امهنم دحاو لكا ودلجافوحن هددع ىلع لديام(0)

 - ىرقهقلا عجر وحن هعون ىلع لديام(1)

 بلقنم ىاا وملظ نيذلا ملعيسو شيعت شيع ىا وحن نايماهفتسالا ىاوام(<)

 تادلاخ تمركا( ماركا ىأ) ام نوبلقني

 لكاوليمدالف وحنردصملا ىلا ًافاضم_هيلامكلا ىاو - ضعب و لك ظفل (4)



 ىلع اهتلالدلةيلامكلاب ىمس هيلامكلا ىا) ىعسلا ضعبايعس ىعسو -ليملا

 ةفرعملا دعبو لجر ىا لجر ديز وحناهل ةفص تعقوةركدلادعبو لامكلا ىنعم

 لجر ىا ديزب تررم وحل: اهنم الاح

 باجيف ًانسح اداهتجا تدهتجا لهوحن ردصملا ىلا ًاراشم ةراشالا مسا (9)

 -كلاذ تدهتجا

 را لعفلا نامز نايبل ركذي ىف ريدقت ىلع بصتني مسا رهد هيف لوعفم
 هيج بق اوروكز لتر سار اجايكك هل ناو ناكمايناءذ ماووهناكع

 ارم حماك ف رطل ويك فرم انارسوو اك" يف لوتفشرو _ارهش ترفاس- ١ رهد تمص

 ماناك ا حس دجو كاس انركاد؟كس نت لرنميطساو كس لق كبيف لوعفمي دوا نتي جس

 كس كاي كت نام فرظروا نام فرط لو سيمو كف ورطواججسايكاحكر فرت
 هجروا كوم كامذ فرطظوو وم انكر تيحالص نب باج 1( ىتم) لا < يطباش 2

 نام فرظر# هوم ناكم فرظوو لوم انكر تيحالص ل ني باو لس (نيا) فر

 د فرصتريف (0) فرصت )١( ليث سيسد هدد كير ب ناك
 حقو فرظريف ىروا ف رطل يفرط يط و افرظ لمعتسي ماض ريصتنص فرظ
 ىنبجعا ؛كرابم موي مويلا سيب_وب اووريفو لوم لا ريغ ادتبم ىو تندم
 راهنلا فصن ترس  كمو دق اموي تئج  مويلا

 فال # فرظ ريغ لمعتسيالام(1) ب م فرصتم ريغ فرظ

 ضرع « طق كيو« تفر ظ
 «<ح هوم لقا ل هراج فورت هيلع راجلا لوخدب فرظ ريغ لمعتسي ام(')

 بدنع « ندل « دعب « لبق بي اوم متثيفرظ



 اهيهأ

 قر عد تدع دم كس ذم مهيم لو ليم دس ناز فر ج3

 تو قم نيح رواش, ز

 ل ري لكنا فرط يدوم يم ل كس ضب دور

 هرثو دجسم قوس راد دورك اكمفرظروا ماما فلخ مسي مككنارز فرط

 وب نموا ىف ليط شباوم بوصنم شيت دود يدع ما مكحاك ناصز فرظ
 -,م بيوصل لوروصرد ب مكحاك ناكم فرظ

 ماما تفقو _وب نم( نت لير شلوم باش ساي دم مناك افرظظ 00

 اخس رف ترس_ربنملا

 تسلج تظو# تس دو لف طرب دورجم اي وم ميكواوخوب تشم ناكر فر ()

 بكبهذم ىف ترس كرو رومئاقلا سلجم
 ع اس( ١) اكرم ورحب شيب تشب ردودك اكم فرظروا

 -#ةنيدملا تلخد بتءنكس «لخد « لزن هاوس

 وك مزج كل خخ بج كيس دعاقرواباتركا وج زجاكل نت نمسك ندافع
 رمل ق لطم وعفم سمج يب قركاوج بوصنم داو البق تاج ايو ركركذ رب روط لقت لع
 ارك اووي نلا.ز فرط د لاي دوا اكو بوصننس كلو كرمزقت ك ىف مص نرايز فرط
 نااكم فورطروا لود لرتشم ل ع تيار ز شم تءاذ لاظوو ملكتي جس اجاج ايل ومكوب مك ام

 لير ل ماحب ني لمع فصد و كيكه ان اجيك وبي ىعا للك ناكم فرت سل
 تييماوبا فصورتروا جبير لم تينا ز تاذوو لن رب كسدودكن اكم فرط ف الخ جس
 1 سَ انوه ىرورض انركركذ ىف نادل انركل وقريت ل ىف هود نال

 -هساتادوركا ةلهتس اجو

 ةرثكى كروةدعم_ةلذم تيس لاجدم نقال هييتات.تتاسكس ناكم مالك



 :ءةع

 -<ل اريك زو ةلعفمةك  ةسكت لالد ب ناكلا ف كش
 ةربقم ؛ ةدس أم « ةعبسم

 فرظلا بئان

 دل سد بوصتتركو ب يف لوعفصوج لن لب رج فرظلا بئانإك]

 لك تيشم سوم فاضم فرط وكف رظرو اه تلالوري تييضحلإر تيلكوج مامو(1)

 -اهعبر ءاهفصن ءاهعيمج ءاهضعب راهتلا
 اليوط انامز ىا تقولا نم اليوط تفق وبت_وبف اضم فرط كف رن (0)

 مايا ةثالث ترفاسءامخسرف نيعبرا تررم تترلافاضماي ف رطل زير فرط (-)

 فاطوك اقم فرت فرط كردصموم فاطم كر تمم يفرط ؤم رمت عم( 0)

 < لم بوكر لا مودق تم دق يامال

 + هعم لوعفم >
 وا لعف تاذ ةلمجل ةيلات عم ىنعمب واوب لات ةلضف مسا وه ديف لوهفم

 دو بحاصم كل كس لوفمس لتواومدعب - قشكواووج جس رلشف ما ورحم لوخخم مسا

 نو لرش 2_ كوم لوظم تل وب مولعش و وج حس فير خت ما
 -نبللا ٌبرشت و ةكمسلا لكان الاثم ىزارتتا_ مى101)

 . -ورمع و ديز كرتشا لاثمىزارزتاوهلضن(7)
 -_ورمع عم كتنج لاش ىزاررجا_ومرعب لسواو(0)

 -هلبق ورمع و ديز ىتئاج لام ىزارحا_وبك ع قنكاو(7)

 نانرتقم ىا هناشو أرما لك_ هتعيض و لجر لك لاثمىزارتحا_ددعب لل( 0)

 كابا و كل اذه لاش ىزارحا_رم لشبه لج (+)

 اميلس و تناام ١ ديعس و كلامه يللا و ليلخ رفاس لاث لافتا



 َّ عمم

 لا جرباقلا بع يروا سيلاو_<س لخطاب لن يوت كس روهتت لااعاكددم لوعنم جيت
 جماد يدنا

 بوأا وب شرق زل ري بح اصضروا لع اع ياعم لوعفم :هطباض

 - لت ست روسدنج لمح ارحب لسداد 52

 الكوم باو ةيعمل لي يصصن وعدد تسرد ركل يرش ع كيس لق وكا س(0)

 وديعس عجر  ٌناميالاو رادلاا وؤبت نيذلاو مك ءاكرش و مك رمااوعمجاف بي

 -ٌسمشلا

 لوم بججاو عملا ىلع بصف قب سوم دوجوم نسطعلل نك خاب ركوب تسرد انك يرش ()

 -اديعس و تنج لت

 يبست ى كبت قفوم تييعم مفتر وصقت اد قلاب رواوب تسرد 256 شرك اروا(-)

 _كودع و تنارفاستال ب لوب يبججاو تييتم

  دلاخ و ديعس حلاصت ادب ب جاوانركل يرش( 7)

 - ليلخ و الا ترفاس يلو زئاج لوفودال عن اءالي ومما ج يرش( )

 كل وفود لع ةروا نا زهليطرشبوم ع او تلعل_ كس روك لثثج دس: هل لوعقم

 ل لقوب مولعم طش راي كح فير فأنا دم كيا
 . لسع و نمسلل كعنج لام ىزارحا_ومررص»(١)

 بكليلا اناسحا تنسحا لاش زا تجاوب تع( )

 - ملعلل ترفاس لام ىزارنحا وم كا شاءذاكل لود("

 ىايا كتبحمل كعنج لاش ىزا را وم يأ كلم( )

 كيف ةبغر كعدج لاش لافتا



 عمق

 - < اهلك عمل عرش فم اشم نبا لبث شك كسل لون اي
 فاك (2)ىنك(9) ىتح (0) ىف(7) نم ()مال (2) ب (١)_لو تاس فهرترك

 سو« لال فادي ل لوعفش نش ىو

 <( دقن لئاعزيسال لوخم 2

 داي اورحيريز برض:بج_وم تاو لثاكل عازب سن ب ماوي لوضع هب لوعفم
 صوب ساخن قلع يبا هتاسكس ما ىلدعب قلت لافاكل رع سرق كس لخرو
 < ان»«تاتخف رطل نك عررط عدم نراتسسدابنفا كس نتف يلتف طك
 | «بجاو ف اعي تاءاقسدتج ناياج انام يدركوا فذموكل السب لوض ةجججإ
 وف طيراجس لصق كر هج ان: ف كراع اج تدرك ىلا اءاكي لوضم يجو

 يلو جو( قزادج(1) < مدي < سيقلا فلاغو#
 ربسميلاقم هميلاع تس ب ماد نيرقييرجوم دوو مدير ابج اتوب لابو فذع ئذادج :كزادج

 ساوق_اهتاسدعاب مارتا اح ابراج ليك جر ضل وكلن اب امج لاث كيلا ع :هييدلاح

 1 - خيش اي ةكم ديرتا ىل خيش اي هكم لى

 لولوي ب لاهع با اديز داك م باوج تبرض نه بت لاث كلام: هيلا قه
 هش
 امب ردقي و ريذحتلا و هيبنتلا ديفي فوذحم لعفب مسالا بصن :رييذشتت(1)
 قيرطلا - دسالا نم كايا: مسيج قلا « ق «بنجت ءدعاب ء رذحاك ماقملا بساني

 ةبنتجيل ةوركم رما ىلع بطاخملا هيبنت هتدئاف ىباحصا ىف هللا هللا قيرطلا

 لاديز اي هللا دبع ايوجج اا إب وج يوصنم انفلواوخ جس اتوب. لوفم : دام (؟

 تاكفللادبع وعدا ءاديز وعدا ل

 و ءارغالا و قيوشتلا و بيغرعلا ديفي فوذحم لعفب مسالا بصن :ءآوشأ(5)



 :هتدئاف_مزلا ىا كاعخا كانا سم لعفا بلطا «مزلاك ماقملا بساني امب ردقي

 هلعفيل دومحم رما ىلع بطاخملا هيبنت

 لعفب مسالا بصن :صيصختلا ليبس ىلع بوصتم (5)
 لففر عناد لن تيكا د: سيصل يثيرون ىنعا وا صخا هريدقت فوذحم

 9 لت تاءاقمدنج كس لا بسب لوم ليكف وذ
 نحن :هج لاثم- سا آم اللاب فرعمم 1 لوكرعإ # مات يم الب : ماقه الضب

 برعلا صخا نحن ىل فق زعدجإ ك كرها ب لابي سائلا انهركا برعلا
 اثم ساب 1م اللاب فرعم ا ىلا فاضع ما ورعب لك رين :ماقعا ر سود
 نحن ىا < فوزحل مخاد حإ ك نب لاهي ث رون ال ء ايبنالا رشاعم نحن تع
  ايبنالا اًرشاعم صخأ

 لجرلا اهيا اذك لعفا نحن ب لاط_ حا! [ىارعب - ماكر يتب: ماقصا رست

 ري لوم الب وصمم لجبرلا صخخا !ذك لعفا نحن ىا ب فوذكل صتخا .ب لاهي
 صخا حارب

 ىا لضفلا وجرن هللا كبي لاثث_< ج1رعب - بطائر ينم اقهاهتوج

 ةقدص ةانكرت ام ثرون ال ءايبنالا رشاعم نحن يت لضفلا وجرن هللا صخا

 -اتوهض حلب يروا فيضلا مركل برعلا نحن

 رمقلا و- ٌةتبرض اديز بت ريبسفتلا ةطيرش ىلع هلمآع رمضا ام(6)
 غب لوعفم رمقلا و لمع ابانردق رمقلا واركاروا انردق رمقلا انردق لش لسا هانردق

 يكل فز ردقمرقم_ك

 ىدلىث ةكالل ا مهركلاو مالا و جدهلا ليبس ىلع بوصص
 فوزه ادتبم ولة باهي عر فمك انبؤب بوصخض إني روفر مكس كأس راكب محا
 يي لاثن ناب الك ثريا لش تروصىك عر م ل ع اج اه ديوصنركاروا # ساه الأ



 -ميحرلا ٌنمحرلا حدما ىا ميحرلا نحرلا هللا مسب

 محرا ىا ٌنيكسملا ديزب تررم بج لاثع ماج الاك لخنترا لم ترروص كم ذ
 -نيكسملا

 يرش نخب نم سب لوحفم )جي بتجادانركم دقي لب لوعفم ع تا اتسدنج
 برضت نم مالغهت وم فام فرط لك ط رش ب لوم( )ب رضت نم كت أ

 ك ماهفتنسا (©)-_تيقل مهبا تيار نم كوم م كس ماهيفتتسا (2)- برضا

 اماف بكوب ايا باوج بما: اري لوعفم (2)_تي ار نم مالغ تي_ فاشم فرط

 اك ربثك( ب رضاف تيتوم ءافلاب نورقمرما لخابجب بصان اك لوعفم ( )ميني
 - تكلم مالغ مك يوب لوم

 دهس بجاو ترك خؤم لب لوعضمم مق دنج ردا 3

 -ريدق ىنش لك ىلع هللا نا ملعاو بثوب دق هدرشم نا لوعفم (1)
 اديز نسحا ام تترجتاسا بقتل خ(0)

 كناسل فكن نا ربلا نم جاكف رتزم لص ل ثثكب لوضم ( ام
 ايلمدقعرب ماجاب لومي اديز برضا مل يحوم اكمزابلا اب لوصرم لخ لوعفم(7)

 برضا مل ديز ند قباب
 ًارمع ديز برضيل هيترجءارتبالام اللب لوصرم ل ث(ه)
 تكديز نيرضال هللاو سيم مستأ مال لوصوم لف( )

 لكديز تبرض دق هللاو ومرتب لوصوم()

 لكاديز برضا فوس ترب ف وس لوصرم()

 لكديز نبرضيل ومن ونابرك مل خخ( و)

 4ك تاءاقمدنج اوس ائاج ف عاكس ايل ساج_لضفلتوج ب لون



 مو

 < داو ررط كل وو لكيم لف ب مام )

 كديز نسحاام جوبر م يت ()

 -ةساماه دديز ل باو كس تيار نم هستوم حلاو باوترب لوفم (:س)

 لكديز الا تبرضام بيوبروصكر لوفم(0)

 انودعل رشو انل ريخ بوب ف وذم اع(0)

 ايدركف صوب نرمي اعتبر ض ا ديز هببوم لوعفمدت اء ريترو اوس لكاتؤلءارتنم (1)
 هلم

 ءاش ولو تلج ب انوي ر ولو رول ع بادج هد طن ف ذحرحإ كس ول بج ب لوعنا 3

 -ضرالا ىف نم ناميا ءاش ولو ىا ضرالا ىف نم نمال كبر

 ىلا مكدياب وقلت الو بنج ف [ودئاز برثكاري لوضع سلخ بع تنرع جت
 ورب قرعتمروا ءامسلا ىلا ببسب ددميلف -ةلخنلا عرجب كيلا ىرهو- ةكلهتلا

 هيت_<س ل آودئازا قك لوضنا لخى فك ب لملك دايز كب فتن لوخع
 انب ىفكف -< ضرع ليا عررط ىاروا ثدحي ناابلك ة ءرملاب ىفك انآ

 -انايا دمحم ىبنلا بحات ريغ نم ىلع ًالضف

 < نيرصتلا >
 نيكو كبميكد دوا دمج تم يركن توا لبن يب وكلي فم ضب لولا نا

 4 اريثك ًاركذ هلئااوركذا)>

 بوحك ذي لوعفم لتشلب ب وصشملا قفا لعاف اذكر وفرم ابر ياو للا ورك
 لف قلطم ل وعقمركل ب تنفصفوصوم_ ترفم نفل قفل بوصنمسا ريبك فوصوم نفل تفل

 هياقنا يلعف لهب ركل يم قلط ل وعفمر إبر لوعفشروا عاف نيا
 4 هتلقت قح هلئااوقتا إذ



 فاضمررصم قح_ر لوخضم تفل تغلب بوصنم هللا فل لاف الك عروفر مر ينواو لن ا وقتا

 سا فامظمم_. يلا ف اضم اكو سكب رورجبر يني د فاضضمد يلا فاضم نذل رك ورحب تاق

 لو ققا_قلطمل ومركب سيلا فاضم نب اردصم قتيلا ف اضمركل بس ميلا فام
 -ئاشنايلعف لقب ركل مس لئاف نيا

 © ىنوالا ةيلماجلا جربت نجربتال 9

 رورجتةيلهاجلا د فاضمردصتيي ربت - لئافالهعروفرم تنابرجمر تتسم ربت يبان
 فايقم رك( لل تفص فوم ترف يف مرسلا رورجب ىلو الا فوضوم فل رسل

 رك يح قلطم ل وعمروا ل نيا لخضر قلطم وصفه رك يلا فمع م فاضم فايل
 -يساشنا يلف

 « رجل ادعيرفظلااب كسفنرشب »

 ريل فاض التغلب بوصنم سفن د لعاف لك عرفو مان تنايرمجم تتر ورييم لت رش
 وب قلختتؤفلفرظتركل رورحجبراج فل سكك رورجب رفظملا راج فرتاب_.يلا فاضح الكروب
 يا لن سر شب قت كل يلا فاضطم فام سيلا فاطم بعلا_فاضعدعب -ك- لف
 يه اعناريدعق لمجرل لس لوقت ”لولودروا لع ل

 «مكيلع هللا ةمعن اوركذا#

 رمل ورب لقفل فاضم قفلت بوصنةمعن دلع كروم ياو لنا ورك
 ركل رورجيراج دور الر يكعك راج ىلع دب لوضمركل بيلا ف اضم فاشم_هيلا ف اضم اقفل

 يلعق زجر كل اهم قلتو اير لوغمروا لف نبدا لحن كس لنا ورك داوم قلعتؤفل فرن

 لريعاشلا

 «ًاليصاو ةركب هوحبس)
 قفل بصنع ةركب ب لوعفم الكب وصتمريمكو_ لع الك رؤفرع دابر يمواو ل وحبس

 وطعم قوطعم_يولعم قول قلاب بوصنم_اليمصا - فطع فرتواو هيلع فوطحم اقفل |



 مو

 أ 0 ياا طفل ركليعف لوضموار لوضع لؤي لش ف لوتش كليب |
 «ميلست اوملسو هيلع اولص

 قلعت كل رورجيراج درج ارم داج فرت لع - لاذ افتر وفرع رار ياو ل اولص
 اوملس فطع كف رتواو اهلي زوطعم يلج لوب ركل يبس قلختمو لف نيا لن كس لتفاوم

 رول نلف نيد لعن قلم وفم لقب بو نما سست- لاف ذك روفر لف
 - يتوطخم ب ركل يبس وطعم |يلعقوطخم_ وطعم اعف لربك يس قلم ل وهفم

 «ًازيزع ًارصن هللا كرصنيإل

 ةرصن_رثؤم لع تفل سضل عروفرسهللا اقفل مدقمب لوعفم حبب وصنن ريل لأ صني
 لوحفمر كل ب تتفص قوصوم_ تفص تفل قفل بوصنم اري ززع_ فوصوم لفل ريل ب يوصنم

 يرق لعق لعب ركل قل لوم واحسب لوحخموا لاذ نسال قلم
 4 هللا لوسر مكيف نا اوملعا]>

 فرت ىف مخ حار محا بصان لحفل رشم فتن ا لا الك عروفمريتواو - لن ا ومدلعا
 قلختوا لاف ن١ لحن كس لوم قلتم قدتم ف رظر كروب اج فكر ورحبريطشبك راج

 ميلا فاضم فلور سكب رورجب هلا ظفل__فاضم التغلب بوصنمل وسر - مدرك تس

 م اما ق برم ديسسا هلم ركل يحس متو محا سا لا - اكن لا اوم مساك ليا يلا فاهضم ففاهظم-

 ياشنا لحفل ربك بع ناو عشسروا لاف يس ااوملعا - نالوتنم

 4 ةيناز اهناف كايند قلطإ»

 ريال فام رقت فلاب ب ومنا ينو. لا كرم تناي رجس ردي لأ قلط
 خيا لت هيل كس قلط ب لوخفمركل بيلا فاضم فاضضم_.يلا فام الك رسككب رورجب

 ميشم فنا فطع فرت اذ -اهيلع نوطعم_ياعننا يلعقل قب ركل بسب لوعفسروا لطف

 لاعسرمتو ما يس نامت اقفل مضل عرف مةيناز د نلا ما الر تغلب بوصتمريمأهه_ لش
 -_قوطخب لج ركل يح نوطخم ب ااريلع ف وطعم وطعم ري مساك



 ءوو

 «باوثلل ًابلط سيمخلا موي تمصإ»
 هيلا فاضم اقفلوركك ر وري سيمخخلا .فاضم اقفل قفل بوصنتج وب د لكافي لن تمص
 -.اقفلور سكي رورجب با وث راج مال باوقلل -ررصميلط يف لوفر كل بيلا ف اضم فاضم_

 لك قا لأختل وترك لم قت يا ردصتء كس ًايلط اوب قلختوغل فر ظرورجب راج

 يرق عفر ركل يعل لوضع لوم

 4# هللا تاضرم ءاقتبا هسفن ىرشبا نم سانلا نمإ»

 لن لس لخريف قلت دنس فر ظركل درب راج فل ءرسكأب رورجب سانلا راج فرت نع
 عرؤفوموجرر جمود لفى رشي لوصوم ما نم_مدقعرمترلل حس قلختروا لع اف نجا

 فاضم ميلا فاضم اذكر مكلاب روريريفتو_ فاض فل رقفلب بوصنم سفن - لعاذ لك
 يلا فاضم النفل هرسكلا رورجب تاض ره فاضم ردح ءاغتبا دي لوعفمركل بيلا فاضع

 ركل تسميلا ق اشم خيار صم_ ل كس ردصماو ديلا فاضم_رورجب ركل بيلا ف اضم فارغ

 لص رمت عقل جركل يعل لوجفمروا سرب لوعفشروا لع قدي ل 'ىرشي ل لوم

 تير يسال جركل را رتبم_رخ عما رتبمركل يلص ل وصوم

 4« ناطيشلا تاوطخ اوعبتتالا»

 يبوح تاوطخ - عاف الك عرؤفرمريمواو- ناونلا فكي مدرج عرداضم تأ عبتت ايمانا

 رك ثعتس ميلا فام فاهضم_ ميلا فارغم انف هرسكلب رورجب ناطييشلا- فاطم فل هرسكأب
 -.اقنا يطعن لهب ر كل حسب لوخخمروا لاف ةتيسا لحب لوعفم

 4 بالقلا ماما سردملا صلجإل

 بالقلا_فاضم اقفل غلب بوصنمواما _ لع اقفل مضل عرفرمسردملا -لثث سلجج
 لحي لوعفمرو لف ني, لضخ يف لوحفم يلف اممم فاضضم_هيلا ف اضم طفل سككب ورحب

 يضيف جك
 © مئاهبلا نالوج ديلولا لاجإ»



 شطن

 مئاهبلا .فاضم الرتب بوصنمر دي وحج لع افغلمضلاب عروفرم ديل لا - لن لاحج
 لوعقم لع ةعب ١ لن لطم لوصف رك بيلا فاضضم فاضم_..يلا فاضم نفل رسب رورحب

 يرش عض زمر كل يس قلطم

 «هب ةفار ًامهرد ريقفلا تيطعاإ»
 لوعقم قل قفلي ب ومنه هر د_ لوا لوم قل تفلب بوصتضريقفلا_لئافب لخث تيطعا
 لاف نباةفار_كسةفار اوم قلخترورحبراب_ [كرورجيريمأه راج فتي رد صةفار لا

 رك سس ل لوضفمروا نيلوخفم وو دروا ىلا نيا لت ميطعا ل لوحفم ركل بسس قلعت

 يرقي لفلم
 © تبسلا موي مالسلا ةنيدم ديز لصوإ

 رورجيمالسلا_فاضم اقفل تغلب بوصننيددم _ لكان اقفل مضل عرف مديز -لخث لصو |

 فاضم اقنفل قفل بوصنمم وي رب لوضفم رك ايلا فاضع فاضمم_ هيلا" فاضضم هرصكلا

 لاف خيرر لخريف لوصضمر كيلا فاضفم فاضم_.هيلا فام اقفل سكب رورجب تبسملا-

 ير يلعن لمجركل يس لوضمر لوضم

 «لسعلاو خيطبلا لكاتالا» 0
 ريغداو -.ب لوم [نؤلتفلب بوصن,خيطبلا - لك الكفي لاين

 مير لع لج ركل سس عم لوشمرو ب لوعفم لعا اني لش همهم لوعش خل سعملا خر قم ىلع

 4 ثداوحلاو كلناح فيك ل0“ :

 فام الكرورجيربمثلل - فاضم اقفل سضلب عروفم كلاح -ادتنم الك ع روفر ميف ايتن فنتك
 روا لاف خيار دصم لاء _لىم لوعخم تول قفل بوصنمشروا وحملا_ خم تمت لاعريغواو لا

 تيرقيس البركل ل وفم رتبم_ماكء اد تبماوبر كل سس عر لوفم
 4 ةدقنملا ءارو يسركلا تعضو)

 اقفل لب يوصنم ارو ب لوعفم اقفل عاب بوصنم ىسركلا - لئافب لكن تعضو



 خش اوب رف لوعفشركل يلا فامضم فاضمم_يلا فاضم تفل رسمك رورجبةدفنملا -فاظع

 ا عيري لهب ركل يس ف لوعفمر لوف لف نسا
 هللا ىلا ةبرق تمص »

 قفلو رك رورجمهللا ظقفل_داه فرت ىلا_ردصم اقفل تفل بوصنمةبرق_ لظئب ل تمص
 لخث ل لوحضمرك يس قلختوا لاف ناد دصم_ك رد صم ةبرقاوب للختك رورجيد ا

 يرث لعق جركل عسل لوضمروا لاف نيس

 ب لكاف لاملاو دوا كن ايي تلاع كل الاوز ج < لضت فص. لاء لقاح هلوق

 -ادودشم اديز تبرض- ابكار ديز ىن ءاج وك قي اوم لوضم

 جا عقاد لامس نت” ل دارم لزج بي تس وكل وفسروا لعن
 - نسح ابكار ديز بت وب علاو لاح تسءادتبس()

 لرش لش رود صويتاسنكس لعاذرجب دوج لاف لبا, كس عم لوشمر كاد سدوم لوضم ()
 هب لوم ون لير لش عروق دهت سكس لوضع رق لوعغم ل يق رك كوب ىككظف جس
 - ابكر اديز و كافك ءابكار اديز و كعدج يتامى |
 كسا الميل سا ج_انرب قلك وضم ى بيق لطم ور واوب خقاو لاح س_ قط لوضنم ([-)
 اوم ىككر لوغمرإ ذأ اديدش ابرض تثدحا بت“

 [ملع ناي لاء ةسلاج ب با- ةسلاج دنهب ترره بت حس فرح اب رورجب (7)

 هر لوضع

 لكاي نا مكدحا بحي بت وم اج لكسيلا فاضم فاضم ل يطرشب تذاضالابرورجب (0)

 لن لي شوو ليك :م تاو لاك لااتيم هيخا محل
 وم لوعفم اي وج لاف فافعل سب :طرش يسالني

 ميه ربا ةلم عبتاف بج وم تسرد ناري كف اضمرل,يافاضمروا : طرعش يرسم ذ



 معومح

 00000000000 دكافبحأ
 نب لايلاوز ىكوو ترم صيضخر م ,ركل ياو قرا بس نوم مقرعم لع لاحلاوذ لا :هلطب اهم

 ككادوا- لع رز سيتم وجوروا ب( لاو ءادتبم_صصق ركل حررظصب جس 2

 يساتسم او هصصقو ركل ام اوذ لابج لج تاءاقسدنج ل

 -لجر اسلاج رادلا ىف تيب. «سبي لام مق ()

 تاقدصم هللا دنع نم باتك مه ءاجامل و تج_رتاسكس هفصاب سيضم »)

 -نيلئاسلل ءاوس مايا ةعبرا ىف سلجم وه لصاو صيصختت اس تئاضا(-)

 -مولعم باتك اهلوالا ةيرق نم انكلها ام تع_متاسا ىف( م)

 ابكار لجر كانا لهع تاس ماهفتنا ف (0)

 اهيف ب -رلذطاءاولوارفا تتاجر ؤتماكقزطقنسم رك حقو قطو ركل ايلاوز(5)

 به لاقاوذ لكي لاهياندنع نمأرما ميكح رما لك قرفي
 ىلع ةيواخ ىه و ةيرق ىلع رم ىدملا اك ضوبواولاب نورقملوجوم ل مج ابيل اع ( <)

 يس لاععس لا قتورواهس لاخاوذ ةيرققااهشو رع
 ىلصو < لث كأي ثييدع لك اريج بس اجاج نب لاهل وذ ءرلكى كس يبت يروا
 - الاجر هئارو

 «ماسقاىكلاحؤ»لا 0
 -بث لشد كلام قل
 - ًايكار ديز ين ءاج تدهس .1نايوكتلاح كل افا وذ يس لامك :هيقيبقه

 ترم بع لاثم هك اب تلا: قلت لس لايلاوذ ذي لاعاك- :هيبيس

 جس كر صرب لوفمإ اورو سرادلا جس لاحامئاق - اهن اكس امئاقإ رادلااب

 دتاس كس فايز ل لاملاوذ لئاع تاءذ اكل ترك ن كوك آش راقم لاح هنراقم

 لاعتاارخسم  ءامسلا وج ىف تارخسم ريطلا ىلا وري ملوا يم د ناراقم
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 هس كيا اذا حل اتلس ناروااكر يطدوا تريطبس

 < هانز هس لاع ع لافاوذ كاءذ اكل اعمل تكلل ا هردقم لاع : هردقه (4
 بسريواد ك اولخدا < لاع ني دلاخ كا نيبدلاخ اهولخخدا بع لاشع_وهرش نراقم

 ه<سدارم لايقتما كاءز ع لاعروا_تول غب مدقم ل وقر لوك فلنا ذ اكلولودروا

 وبن تشلوج لو تك كا عمل اع :هقتشم 0
 املج ل تك اك او ماج لاح :هدصاج ١
 ايكار ديز ىن ءاجسمتوبارج لالا لامك و كيرلا لقطع لا : هدقتنسم 7

 ع لارج قس لايلاوؤ لاعرك ِ رك اريموزا لاح :هيصول م

 - توب لدم لوك شاري لاع اير لم ىلا ابر هللاب تيضرأ

 ووفٍتتارخسم بيوم لام تالا دوصقنل وج لو تسول اا وروصقتل ام :هدوصقم 4

 < لام تازلا, وصقل حلا ىلرتب_نتش
 #و# لاح ك تنفص قيارابقفاب دج رياج لاح هورك و تكا ل ا يطوم لاح :هنطوم ٠١

 رابقاب جس ماب لاهي ناتج اتوب قتشلكوي لام قكايوس ا رشب اهل لثمف هيل اخ
 بهاي دو» لامع ايوسو: كس قطم نغم

 ىل ءاج تي كة حاضو كن ومنك بي كزج نإ تلك اديس لاع :هطيبع 01

 . : - اهكار ديز

 - لو صرؤسر اي كل اه اريك كل, الج نو كوك ارك سلاح :هدكوم 0
 اعيمج مهلك ضرالا ىف نهال بع ريكا كلافاوذ هدكؤم(١١)

 اربد ىلو تبي ركريكا كل اع هدكؤم()

 وكلاعرلا 1 يبتمالعاك ا افوطع كوبا ديز كرك يلمب نومخ هدكؤم (-)
 هان« 6 ل افا وذ ةعس كف ذع

 -تارخسم بت راريكات كسا ضب لاواوذ نتج هدكؤم(")

 لاعررعشم حس لا نكرم كيأ لاحاوذ لاعالل ث تكوك ا فوارتم لاح :هفدارتص 015



 ايدهم دشار رس بج لاثم_لح وب او

 دوب او لاع سري ل اعدك ين كرك الغار لاح :هلخا دتنص 15
 نم [وملا_<جاج يورك ع واج نتشم ف كوم ماب را باو تشل اع :هطيباض

 لول وم لئروص
 - اعاجش ىا دسا ديز رك وب لوري ميشرواوم ماج لاع(1)

 - ةئيضم ىا رمق ةيراجل اب تررم

 نيهفاشتم ىا ىف ىلا هاف هتملك «نيضبافتم ىاديبادي هتعب بوب لادرب لءافم(7)

 -نيبترتم ىا الجر الجر ولخدا سمي _وب لاري بيت ()

 -س شن سجس اورلعب ككل اعاكل ايلا ذات

 الورقلاو ريعاروا_اجومب لب او لام ماقام لوي مير شل تب لاعك ع ب :طرش ىدهب

 -ه<فطاعاللي ليكيلاعواو لاهي ورثت

 ىبر ىلا بهاذ ىنا اذيلو هت فومروا متل ش رورشاس لكس ي :طرش ىرسؤد
 ب. الفاناتبل اع نيدهييس

 كسري كوم جتا سس او هو هاوس قرور ضال رت سك لاا اوك يطرش ىرسيت

 ( بم[ رفح الع لع لمعلا رق لصف زم
 ل لب زج وارمدعس لاهي اندم لؤتماي لفرع لغفرلاءاكل اء جي
 اعرسم لازن ب_لنأما()
 ةدحاو ةما مكتما هذه نا ءاخيش ىلعب اذه سم_ىراغازامل(0)'

 دسا البفم اديعس ناك بب_شتاورا()

 - اندنع امثئاد رورسلا تيل ب مس اورا(0)

 قح ىلع ايعدم كللعل بت_ كرت تاورا(0)

 نيض رعم ةركذتلا نع مهلامف ءافقا و كناش اه تم _م ايفشسا تاورا(")



 اعلاط ردبلا اذ وهاه سي _ يتلا فن4(2)

 كدح و كل سرفلا ب _رورجيوراج(8)

 ٌةؤاول اقافخ قحلا انيدل سني_فرط(9)

 -هتحاسب اًيكبم عبرلا اهياي جيت _ءارتف(١1)

 ومب او كورك الا وذ لب [ن ماج هك لاح رواج .فرمعم ع لاحلاوذ لمس هم

 دهسييالبي هسا
 - لجر ابكار ىل ءاج بب_تحلائاوزوب مدقم لاعك :١ريمت

 ًايكار ميمت ىنبننم لجر ءاج ست هت سلس تنفص ى لرب صيصخت ل الا وزو ركو ؟ ربصت

 نيلئاسلا ءآوس مايا ةعبرا ىف بج لاثطس تذااضالاب صيصخت :؟ربصتا

 بع »+ طيحرلوارفا ختي ب بلطس كة تتسم ركوب غلو .قرفتس ركل ماو :رمعت
 -< لافاوؤ لكر لاهي اندنع نم ءرما ميكح رما لك قرفي اهيف
 تبكار لجر كانا له بت ماهفتا ف :هرهمن
 جس لالا ءرما ب لاب اليهستسم ءرما ىلع ءرما ىغيي ال بمعس أت ت هربت
 بهلاء لمجسوا

 2 اوهركلاحلاوؤ ب نإبووقومواولاي نورقم الوجوب ايالاع :«ريمت

 , | ويواه لاكاوذ ةيرقلاهي_اهشورع ىلع ةيواخ ىه و ةيرق ىلع رم ىذلا اكوا
 بس لاعرلمبي ةيواخ ىه

3 
 -ليركن اهب لل اعروا لافاوذدعي هس ىاروا ليك يك

 4 نيحرف نوقزري مهبر دنع .ءايحا مه
 مهلا فاضفم بر فاضم ددع رج اقفل ىضلاب عرؤفم ءايحا_ ءادتنم الك عروفمر يش مه
 4 ءايجحا اوه قلخترك ئايلا فام فقاضم_ديلا فاضع اذكر وركب يوه فام

 لاع اقفلتفلب بوصنم يح رف - لايلاوؤريضواو_ نلول تابناب عردفرم عرداضم لخث نوقز ري



 رم

 عير يلعف لهب ركل عسب لوطا لق يا لو وق زري ب لوعخمر ركل لاخلا وذ لاع-
 -يرمتيس المجر كلي لورق ل وود ةيساا د تملا

 «©اقئاخ بنتملا فقول

 لام فقاخ - لاحاوذاقتفل_ىضل, عروفرع بند ملا - مولعمى ار لن بح انرك عاود غيص فقو

 يرق يلعف لهب ركل سس لاق ذبلت قود لعافر كل لالا وذ للاع-

 : 4دوقفم مهباتكو بالطلا دجا»

 تفاضم اظقل مقلب عوفر مباتك .يلاحواو لاجلاو انقل مضل عروفرم بالطلا ل اب

 #رث اقفل ىشلاب عرف مد وقفه -ارتبمركل يلا فاضمفاضم_.هيلا فاضم الكرورجيريمخ مه
 رمت لعف لعب ركل لعن لش لع ركل ب لاحلا وذ لاح لاعب يري سا لمج ركل رضا دتبم

 4 ةرايس نيبكار نبالاو بالا اج
 اقفل ىضلاب عروفرمنبالا -رفطاع فرتواو ريع فوطخم الئفل_ىضلاب عروفرم بالا لف احب

 ةرايس لاق ركل ل الاوذ لاح_لاع نيبككار -لايلاو ركل براق وطخمزوطعم_ىوطخم
 يرض يلعف متر كل بحسب لوعفسوا لاف ىلب الخشب لوحفم

 © ءابلطلا نع ًايضار ملعملا جرخإ»

 جركل رورجئراج -دوريراوءابلطلا نع_ تفس يصايضار -لاجاوذ ملعملا_لخ جرخ

 ل تفرك احلاوذ لاع لاعركل بعسس لقا نسا تنظم نيص_كسايضار ب قلت

 تيرم لعق ل مج ركل لع

 «ًاظعاو ىقيفر اذهإ»

 فاضم_يلا ف اضم الكرورجبربم _ فاضماييزقن ىضلا عرؤزرمقيفر ادت راش محا اذه

 ريس لمجركلرقادتبم_رث كل لاحاوذ اعلام ظعا و لايلاوذركل بيلا فاضم
 «اجاونفا هللا نيد ىنف نولخدي سانلا تيئاروإل

 ىف د لالا ذرميمواو لتر ولعخ دي. لوا لوعخم قفلتخل بوصنممانلا - لافي لخث تيا
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 تس لاولاوذ لاع_لااحاجاوفا بيلا ف اضم هللا ظظفا_فاضم فلو رسككب ر ورب نيد -هراج

 يرث يلق مج ركل سس لولوي وفروا لعق ةيدا لعن ين لوضمركل
 «لجر ملاع ى ءاج لهإل

 لجر -مدقنم للا ملاع - مدقنم لوعفم لتي وصنر يتلو اجب ماهظتما فرت له
 لحس مدقمرلوعضتروا لعاف نسا لشن لاف ركل بسس مدقم لاعرخ ذم لاحلاوذ رض مناد
 داوم يجاقنا عن مب رك

 افينح ميهاربا ةلم عبتافإ»

 ةله - لف الك عرفرم تما برج تريم مولعمر اوما لني عبنا هيرييفت ف
 لاالاوؤ لاح لاح ًففيدحح لااحلاو ورك بيلا ف اضم فاضم_ريلا ف اضم ويه ربا فاضم

 -ياقنا يلعف برك بسس ب لوعفسروا لعاذ قيلت هب لوضمر كى

 «بئاغ فيضملاو فويضلا رض ]+
 نرطعمق وطتم_ وطعم فيضملا  فطع ف رتواو ريع ف وحط ف ويضلا_لخث وضح

 ملمجر كلاي لاف ىببا لتر ضحح_ لع فرك لالا وذ لاع_لاح بئاغ - لاحلاوذركل يلع

 اوهيرمت يلعف

 «نيدلا هل نيصلخم هللااوعداف »

 -لاحلاوذ نيصلخم هب لوعفمدمل ئقل_ لع اذكعرؤزمريمواو -مولعمرضاسرما لعن اوعداف

 لاجلاوذ لام_لاعنيدلا -ك- نيصلخم ب_للخترال رورجبراج_.اطكرورجرببو هداج مال

 اذا هرم انما يعقل مج رك بسس سولوعفم وظودروا لا غيب لجن ىلا لوفر 9

 #ةرجش ىلع ةرمثلا تعب 8 >>
 هداج فرت ىلع -لاحلاوذ ةرمشلا _ لاذ الك عروفرمر يمخيتم__مضرب قوت, لخث تعب
 ركل اه لطف نيس تف دخيص كس تراي لترك يرورجب راج _.اقفطرسكل رورجب ةرعجش

 لاا يفيض م ركل لل لعن كل لافادة لامس لام



 #نيرشبتسم ىئافدصا تيئارإ)
 فام ف اضم_يلا فاضمر يم - فاضما رزقت قفل بوصماقدصا_ لطفي لف تيار

 ركل احس لاق نبدا لعاف محاد لع رضي عاف مافيني رهشبتسسم - لاهلاوذرك بيل
 اوكري يلف لهب ركعتس.ب لوعفرو الكاف نيس: لشهر لوحخمير رك لالا وذ لاح لاع

 دهتجم ذيماتلا بحا )»
 زاكي اقفل تفل, بوصنلا دهتججم _ زي اقل قفل, يوصنم ديما لكافب لخث بحا
 يرق يلف هجر كل محب لوو لاف نال ب لوضمر لوسيل

 «نوكبي ةشع مهابا اًؤلج )»
 ميلا فاضح الكر ورجبريشيه فاض اظفل فلالاب بوصنمبا لاح اوذريمماو - خف اجب

 ناو ت اياب (رذفرم عرراضم لتر وكيي يف وفن اشع -ر لوفمرك بيلا فاشم فام
 ميركل تس لا ةيسا لاملاوؤ -حسريؤاو لا فاج - لاعركل بلع لش لع ةرييو او
 رمت يلف لبر كلععس يف لوف بر لوعفم عا ندا لن لق

 «ربنملا قوف بيطخلا تيار »

 ميلا فاشمربنملا -فاشم قوف -لايلاوذاقفلر تغلب ومن ب يطعخملا - لافي لغث تيار
 ير يلعقلمجر كل حسب لوضمروا لاق نب! لخش ب لوحفمر ليلا فام فام

 © نومئان هلهاو لزنملا صللا لخد ل

 داو -.يف لوم ان تفلب بوصنمىونمملا - لاهل اقفل ممضلاب عروفرم صللا - لعن لخد
 رفيصن ومئان_ءارتبمرل ميلا فام ف ارفم_يلا ف اضم (لكرورجيريمُو فارظم لها -يلاع

 تيلاعديسسا لعب ركل رم ادتبم_رخركل لف لخث لع الك عرف موهيرجم تنسيم تنفع
 يرث لفلم ركل يحس ريف لوعفمروا للف ني« لخ للعةركل لاخلا وذ لع لاع



 جس اماجاهك رسفمو زيد وار يضأ يل يلوا كا دج قت وفل كريت

 وا تاذ نم مهبمللاريسفتركلي نم ىنعمبةركن مسازيمتلا: زيبت |[
 لبست

 ( درفم ٌزييمت ىمسيو )تاذللا زيمن(ا) لت ليم زيت
 (ةلمج زييمت ىمسيو ) ةبسدلا زيمتا (5)

 للا ظوفلم مهبم مس ال انيبم و ارسفم ناك ام تاذلا زيبمت لوآ مسق

 تاذ(1) ل سسمتد كريه لام كرايظاريجتب ل لا جس لو« رة شيمي تاذ
 -تسددقت تاز( )ركرودا/ماهبا تسود

 لو سمت رار كرك
 درع هاوس كر ودوم اهيا لس درع لا اروا هع قكدؤدعب كس هرعوج مرككو وزني :ددع لوا

 اباتكاذك ىدنع_كدنعاباتك مك يوب حرصريئرمارابكو كر شع دحا بجو عررص

 فورعم ناكام حيرصلا ددعلاو  مهبمو حيرص نيمسق ىلع ددعل رويل

 ةب-رشعدحاودحاولاك ةيمكلا

 - نياكو اذكو مك وهو ةيمكلا لوهجم ٍددع نع ةيانك ناكام مهبملا ددعلاو
 :رادقم ىضاث

 كلآم ا رادقم دكر ودوكماهبا كس رادقم لاروا اج كرك ذ رحب ل ءادقموتب هركووزيت

 6 اجايكوزادنااكقعس ل زيإوو ىشلا هب ردقي اها قثك ل ذيع

 -لو سيمو كرادق»

 -اضرا رش ىدنع تئج_انك اي قثك_تحاس(ا) |

 -انمس ناونم ىددع ك_نزو(")



 0 اهذهل

 ريو مدنك حس لج اق اتوماوب نياك ذو ركاب لن لوبرعرواهبس اندم تايب تك ليك ا-)
 -اريزيفف ىدنع بيت 2 ركبنا

 ابوث عارذ ىدنع م .امايكه زادتاروا لايق تحل زيي دو قتل ايقع_ لايق( 7)

 :رادقم هبش ثلاث مسق

 له سمرا ا كرادقنبل
 اباحس ةحار دق ءامسلا ىف ام بج_تحاس_رش(1)

 - هري اريخ ةرذ لاقنم لمعي نمفكت_نزوبغ(')
 قكنلزوريظروا تحاسريش_اديز اهلعم ةرمعلا ىلع و ء الخ دوقار بم _ لرش (ا-)
 البح كدي ده ىددع ميت لايق (0 )<

 ريداقم ماقم مئاق عبار
 امنع كلاذريغاندنعواددم هلشمبادعجولو بجو حااتاكر يفوز يتوج محا هورب

 .اعرف ناكام سماخ
 دايهذ راوس ءاديدح متاخخ بت زيمتلل اعرف ناك اه

 لوب ةضفرواعررف اخري لاهب بافضف نه متاخ يتعرف ل كا ماببا
 -لائلهداردا ذمه كى داو كارل مابا فر سدي هذ لس لاه تاذ

 نم لطر ىدنع وحن ةفاضالابو نمب هرج ز وجيو رمامك هبصن زوجي هنا همكح

 ىفام نمب هرج زوجي نكل ةفاضالا عتمتف ًافاضم الا_ضرا ربش ىدنع و -تيز
 ماكحا هلو  هنم ىثتسم ددعلا زييمتو_باحس نم ةحار ردق ءامسلا

 كا ةبسنلا ةمهبمةلمجل ارسفم ناك ام ةبسخشلا زيييصت مود مسق
 هت ماببا هلع ديز باط هيج تبن اهيا حفاروج يقوو_جس لوك ددقم شيب تاذ
 لش لاا-جس اوم فرط قكديز وج تبن كاباط لب ج شديز ىتشروا جس لم باط#

 هدزادي ذرك ا يك راكم اهيا لا ذ.اهلع جاما تو سجس اجا لوك يزاكهيس ماهي



 رس

 2011111112 ايل تاذ ماها عفر لكي لاهي حس لورسودجس اجا متس

 -< رتب لاهيريزاملا بوش قب اطلب

 - لورين (0) لوك( 1) ني نيبحتو لا

 نيش نسمسق نيت ىك لوحم
 لمت اهيش سارلا لعتشا سي يكون يملا نايت لذ هلي لب لطافلا نك وك (1)

 سارلا بيش لعتشا ىلع
 انويع ضرالا ان نجف تب اكان ريما ناي رق لوضضم ليي رك: لوعفمل نكل وك( )
 -ضرالا نويع انرجف هس تراهتيزقت_لوعفم لع لص ناكيب_زيقا ويك للا

 نايع_زيمادلدوالاءبب لاهي باادلو و ال اه كدم رثكا انا بج :ءارتبلا نك وث(0)
 ثالاه نم رثكا ىلاه رطل ا ترابعيزقن هقءادتبم ل لم

 - ةفاضالاب وا نمب هرج زوجيالو امئاد برصنم هنا ههدكش

 هرد هلل لج لاثم_وم د لوكس قس ل لاوبتت نلاركدج سدد: لوحم ريغ

 -الجر كمركاام -ابتك ىتئازخ تألم_ اسراف

  سراف نم هرد هلل نمب هرج ز وجيو رمامك هبصن زوجي هنا ههكش
 رك روم اهيا سشماذ فيل يبل صاع اكل نش تفصلا و زيمتل ١ نيب ىقرفإل]
 اهكروا ايل اي كس سلو تاكد ىتميز قفص واتا روك اهبا تفهروا جس

 ككبجهانالايك- هيو قتطسانا+ لكك مابا لش تاذبا هدول ذل
 كس ماعبا فر حس تاذ لا-جس مب كس بط كيتو للا هس ابيك كوك تءاذ

 -ه<س انام ايكرك وكر يهده لي تدورض كربلا
 ملكا يكروا ايككرب ناكذ عنج حس انو6 ماحب لش فصو نايل قوم نيس ول تا يروا

 لكس جس لاب ماهبا لع فصو نيل جس دلوو شماحبا لش تاذ لاهم ةةدد لري
 هك نك روماهباسا 3 لارعاي ىلاتكاي هاج لطان/ل ف كتع ويراد ناكدد سجد

 -< اج ايكركةوكريهوا جس لدي ترورض كف صو ل



 -يض قافتا نيم هسمخ روما زيمت روا لاح

 ( 80 ل فوم لشن (00) ل نوب يوصتم ( س1 لل ل ووركك اس0 لين فوم مسا
 نش ماها

 يه قارتفانيص هعبس روما ١
 حس ف صو اتركماهيا عفر لاحدوا ست اذه اتركم اهيا عثر نيم (1)

 - لئن يم عقاو فرظروارورججر اج لاح()
 -< لوممابزيئ ايزل وم تشل ام(0)

 سرت كيج انكريكت كل الاون لاع(")

 - رفع يعز يتنكر و ةع اررعش لام( 0)
 و انور رغم كيج حم عل اورلعب لاح( 9

 لوم لادن زيتن اي اتوب مدقنعتس نيا سلاح(

 نا داب هلمج مامت ز دعب تابوصنم همه نيآ هكئادب
 ازال رك 2 سا جساجاج وم لكس لقا رول غفت ,يلهق لمجلس ب لع اكمال

 كل ليث دعا ز سلمت لا تي اوصل مامن ذهارثص ( )يلام (1) < لومووي روصقلا ةيلصا

 ةلهف تاب وصتأ نإ يكل شف تاروصنتل أ تيد
 4< نيرمتلا >

 هس مقل زيتروا لع اجركم ولالا
 #ًارشن زعاو الام كنم رثكا انا 00

 #راج فرت م- لاذ ذك عروفر وجبر جم تسري حفصة شكا ادت الك عراف مري اذا
 قلتو لع ذا تفص ويصر ثككا -اك رثكا اطتوغا فر ظرك د ورجبراج -رورحي اجري“ كل

 ما رخيص عا -.فطاعداو .ديلع فوطخمرك يقيم _رفم ايفل رو بوصنملاع زير كك سس
 نوطعمرلزيزتيم_زين اقول تفل, بوصنم "رف زيي خروف موحبرجم تشتري ليضتت
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 عريسا لقب ركل سرة اءادتبم_مارتمر يشر كل بيل فطحل زو طم

 نبل ىالطر تبرش 3

 ركل زيقرتم_زيقت ال تفل, ب وصنم نبل قفل تفل بوصنم افطر لعاب لف تبرش
 ير يلعف لج ركل هس ب لوشسروا لاف نيس لن اكتسب رش دب لوخم

 «ًارشآضرا ىلماال )»

 زيترتم_زيق جوز قفل ب بوما ش زي قفلرقفل ب بوم ًاضرا_ ىلكافب لي كلما_يثاثال

 يرش يلعف لبر كلا هتس ب لوعضمروا لع خيا لخضر لوضمركل

 © ةرقب نورشع لقملا ىف ])»
 تفمخيمابا كةباث قلعت يتم فرظركل رورجيراج -اتفلرسكلا روزي لقمللا زج: فرت ىف

 رقفلب بوصنم ةرقب زم ظفلواولاب روفر من و رشع - مدقمر منك مع للختروا لعاف خيسا
 - يريم لبر مدقعر خزي ءارتبم_ض ءرتبمر لمس زيتي زيتا اقفل

 : 4 تارجش ثالث تصرغ)»

 لوضمركل يذق فلو رسل ورب تارحجش زيي ومنا ثدالث_دلئاب لش تصرغ
 رت يعفي ركل يسب لوضمروا لظؤف نيس لش

 «لجر ةئام راطقلا ىنف ])
 خيصاباث_ك- ةباث قاتس قدس اف ظركل رورجب راج نفل سكك رورحب راطقلا دداج فرت ىف

 ارت ظل جر زيا قفل مضل وفرق - مدمر بنر بسس. قلتو لطف يس تنم
 تيرقيسا لبر كل عع مدقرج نيف ةعءادتبم_ زف طءارتس/ل سؤ

 بوث ًاعارز هتعب ١

 بول زنك (قؤل قفل بوصنماعارز لوا لوحطم الكب وصنم رينو لافي لحن تعب

 نولوعفم ل ولووروا لاف نيس ا لعن. ىلاو لوضمركل بس رزقا ازنتيب_رتيم نيو قفل بوصنم



 يرق عفر ركل

 «ءاوه ناكملا باط ل١

 زيقعب_ازئبب_زي نفل قفل بوصنمجال ؤه زي اقفل ضلاب عروؤرم ناكملا د لحث باط

 يرث دعف لج ر كلب طاف لح لعؤركل
 #اتوقاي نيطارق نم ريخ سام طاريق

 ركل بيلا فام فاضم_هيلا فاضم ظفر ملل رورجم ساه فاضم انف قفل بروصنم طا ريق

 دوج نيطارق -.ج فرن م لاف اذ روف موهير جم زري ليضن ضير يخ هارت
 -زتيئرك ل بح_ قلتو لكان تف خيبص_اريخ قلختؤغلفرظركل رورجئداج اقفل ايلا

 يمال ركل عسر سا ءا دبع فكل زيتا از زيت انزل تفل بوصنم يو قاي أ ٠

 يق

 © نيبن دمحمبو نيد مالسالابو ابر هللااب تيضر ]»

 زخم اقفل ب وصابر فلرسككب رورو فل اج فرتاب لافي لن تضر
 مالسالا -ج فرتاب -اكتيضر قاختوغلافرظركل روريراج -اكراج ادم دورك زيزي

 ركل رورجبراج-اكراجاومرورجبر كل زيزي لقفل وصد يد د زي اقفل رسككي ورحب
 يومن يبن ري النفل سكت رورحب دمحم اتفل_رج فرتاب -رفطاع فرتواو_ لوا فوطحم

 لوضفمروا لع ظل لوضم ركل وفولخم ل ووو غيار يط فوطحم_زيبل تول فل

 يرش يلطف لق ركل سب

 «©ملع ىندز بر />

 -فاضعبر_ لقال عروفرم تيري وعدا وعدا مام متت( فوت ءادت فرجا

 لتر كل سرب لوو لعق ليال ين لغم فاطم فاضم_يلا فاضعردر جبر يم ى
 اقفل ب وصئابلع زي الك روفرم ارب رجم تضر يفخر ماا ةيسدز در نسير يلعف



 عا

 حسب لوشمروا لا الذي لخ ب لوضع اذكبيروصنمريكع ياقو نونا لعاف ركل زيزي زي

 ياني اشنا_لمب ركل مس ارنلاب ووصقلاى وانم_ءارثء اني روصقنلل

 «ًنامياو انما هبكذ هللا ألم )>

 اذكر وصي - فاضم تقلل يوصنمب لق لع قلففل سضلاب عروف مهلا اظفل_لخنةفم

 انزل قفلي يوصنم نامي رفطاع فرت واو - يلع فوطعم انوا ريف يوصنمايما زيك

 اوم يلا فاضمركل سس ريم نا زم زق كل س قوطخم جر ريل ىوطخم_نولطخم

 ركل سي لوضمروا لاف نيا لحن اكلنا ب لوصف ركل يلا ف اضم فام اكس فافم

 بيير طفل

 لامعا نيرسخالاب مكتبنت لم )>

 الكب وصنمر يوك د لاف الجم عرف منح رجم زقتسر يت لف ادن. ماهيظتما فرت له
 لزيت اول تتقلب بوصنم لامعا زم اقفل ايلااي رورجب نير سحخالا رج فرتاب ِ لوم

 لوعشمروا لاق ذيب ل اكل عنا بهن قلختوفلفرظكلرورجبداج دورك زيني ازيا

 -ئاقنا يعقل مج ركل يس قلخترو اب
 «(ًامالك مالكلا نسح تعمس)

 مالك - زن اقفل سكب رورجي مالكلا -فاضم اقفل قفلب بوصنم سحلب لف مس

 ب لوتفسركل بيلا ف اضم فاضم_يلا ف اضمك يحس ريمتب_ ازين ايتفلرتئلب ب وصنم

 تيري لهب ركل يي لوعفسو ل لن
 بيش سارلا لعتشا ل١

 تيا زيتي اقؤل تفل ب وصتكب يح _ زيك ظل لطلاب عروفرم ساما لت لعتشاا

 ير يلعق لم ركل بسس للف نيس لل عتشا - لكاذ الك روفر م

 «ًبكوك رشع دحا تيتار)»



 . عا

 ريقي اري اقفل قنا ب برت كو ك زيكو دعو شع دحا-لكافي لن تيياو
 يرمي راعق لمجركليحسب لوحضمروا لاف يلب لوحفمركل ينس

 لئز 2 لخ-رمضم و رهظم تسا مسق ودرب لعاف هكئادب
 دهس ودى لعاف سس رايتغا لس نرظفأ_ىرورض انوماك

 - لبث تيكر جاموس ماقد والعار يفتر بردا يءديز برض: جبير انما لذ (1)
 وطفل جواك م تتم(: ) تبر: يجزراب(1) لإن ليمتد كرم ريما لن(
 -برض ديز كيال لع

 ع داوث_ا_.اجاي لدحاو شيب لخضر النسر لعافاك عت ديح ل كلش :هلبانض

 تقباطم وتوم ريع اق رك نودي زا ماق نادينا مادي ما : سيب. عم يدم هيث يوم دحاو

 -اوماق نوديزلا ءاماق ناديزلاءماق ديز جيت_جبجاو

 ىلثنب ناياكدبان لا - حنا ىقيفح تنوم لماف نوج هكئادب
 1 - 2 كس هييناسوريكذ

 راها بال دينة حسام لاكن موكل خر جود سس لش لاقروصوج :هطباض
 هت امال ثفومروا رك وكل رع نلروص

 ووك لص ةرينب قت روم لع تروص ىدني

 جل بجاو ال ىنوموكل حتر ع للروصوو نلاوبب فضوصر يم :تروص ىرسود

 تماق دنه « دنه تماق

 دنه مويلا تماقو دنه مويلا ماق ب_وب لوصفم قي روم عز تروص ىرسيت

 لاجرلا تلاق و لاجرلا لاق يت_:؟رك ع لكذ تروص ىهتوج
 سمشلا تعلط و سمشلا علط_دب قرف ترم لءاز تروص سيوجناب

 تمعن و ةارملا معن بيرم سيروا مثل خرواوب قش نوم لعن :تروص ىشهج



 كاهن

 < اتاجرجوود لش للروصر اح نا - ةارملا

 ابك دحا ماقام ذ_ ىكسجوم باوجاك ثلا. ةئاج انركف عوكل ختلس لع :هطباض

 نئل هيج وم باوج اكلت لاوس مهتما حررط سا هت ديز ماق لسا ديز ىلب ايد باوج

 اهيف هل حبسي يي_باوت اكردقمايهللا نلوقيل ضرالا و تاوسلا قلخ نم مهتلئس

 هيكبي ىاةموصتخل عراضديزي كبيل_لاجر هحبسي ىا لاجر لاصالاو ودغلاب

 عراض
 هرب مسقود لعف كيدزن يك ةاحن

 :(رداضمارب_قئئارارب
 اب لفتفسص بس قاباوعاسد لش هدوجانلا بال يس هددج لكاس قم. لخ :ىضام
 -اتبر لكلا تس نا لع ان لكي توصي عض

 اكل قلتم لع مالكة ادت دكا كس ب مكاكانلا تبر ض دوا ب رض يسود كك هد لاب
 هللا معخ هللا بهذ كي لاش_يس اتي ررماظ م ا شيب لف

 هلل ام لكيروا هات ري شيع 3 0 سوة ل مالكطسوركأدوا

 بلش ضر ادتم :١رسصت

 بي لا ليصل لوصرم ١١ رص

 بلش نم نوم :؟ يصف

 بع لاش لش لامس لاادز :؟ رشا

 مريم 'لوكرحب ك- نوبت إو ناك هس يددتس شمام ليف رصسس لوجرإج نلا ني

 لاق بع لوب راي ىع نا وق نق حررط ساكو فرطىك وهب ر اهب ىت نلاوم عيت ار دك جوك يآ

 -مهيعس ٌلض نيدلا بث لاش اكوءرباظما لباد
 حم وفاس لع لوقيصودوج نلا لين تيس هددج لكك كيك رداشم ل :عراضضم لصف



 م

 . هي لافي لش

 -<داتمالاذ اجري لود سلخ تابت ناجي نا يح جراي كك هد ابدا
 يي لاث هج داقتملا بجاو ريثث ل نمت روابرضت برضي هيي لا
 تبرضن «برضابرضتا
 ريل نارك جس ابك اكا جس ءايب ريش لاس انيك وكس فانا لع نيبرضت دوا

 تك

 ادق م ىنفب كج ترروص وتو لكلاب لب نار انساتا رميمبربع لوغو نتج

 دهس ررط ىمولعملكأب وجب عرراضم لوا لدبج نا ل
 ماكحا موك لعافروا لعف
 ص اتوق فذح لعف ناهج هكج دنج
 ةركفزع لخبر لابو وقايآ عرذفرم مسا لوكركادحإ ك- فورتن متنا« نا «ول ذا : ١ رجم

 جيتلاشج هساتع بجاد
 -<- تقشنا كج جنب لخاليلا سما لعاب لاهي تقشنا ءامسيلا اذا لاش ىذا

 < ل ةليك بن ولكم لاهي نوكلحت معنا رل لاثدل
 _كراجتسا نيكرشملا نم دحا نا :لاش ىلا

 للا نادواعس اوم فويل "تيثارلع نايمرد تنفو لاول اه 1ةنادحب لس ول دكا عررط كا

 تانتا تيك ول ىث لكااننا ول تيب لاثم_ج ا: كليك

 ىهاتوه رورجم ناهج هكج دنج
 هس اترك دورجب لطفي لابو ول امم فرط كل قاف تدل كلا بي ردصم ١: ريب
 ملاهي رمع ديز برض تي لاثم_<انجاو لوصضمرا عاف حررط كل وجر دسم لديك
 -<جس لكافرواريلا ف اضمدي



 0. مو

 ام جي لاط_ج اعدرجوكل ئانرب نادل توج لقاو هدا نكسب لذ م ؟ربصت

 -ريزن نم ان وناج

 هج لاا جاي درضوكل كف ب لاو قلها توج لفاو هدئاذ ءابره لع 174 :؟ربصت

 -اديهش هللاب ىفك

 بع لش اجيد رجول اف هي ناو 9 جوج جراد هدئا ملهي لعاف لة ربصت

 ا _نودعوت امل تاهيه تاهيه
 الهي هل كل كافوك اكس كف عوكل ارك يؤ تسوى لا لع بمن :لصاف بشان أ

 : ىه اتوه حقاو سيزيج راج لعاف بئان
 -برض بي لاثط_ج نوم تاو كر لوضع ل كن بع: :هب لوعفم

 ارش قعس نع فشكب :هبع لاثط_ج اندم لاو قكردرجيداج لئاف بعان :رووجم راج
 ده. كيك يه نسوا مالوج ل ناك سي ةيكه راج فورتالا

 : بج لاثع_ جانرم تاو كافر ظل كاذ بن :فرظ

 رش ب رض: بج لاثم_ جس اندم لاو ق كلغ ل وضم لإ بس: :قلطم لوعفم
 لظافروا لود قدرصتمازجا كيلحن لم :ىدوصقم ءازجا ىت هيدعف هلمج
 ده تل تاقلتن للا ني ىروصقل يف لوغم بس ٌقايروا

 لاشم_ومرورحيراجاي ف رطب تس لع ىدوصقمم اج اوورك ل ب تلك ايف ظرر لج هييفرظ

 تليزرادلا ىف

 بيكرت ىك ديز رادلا ىف
 لاف نبا لاف محل تبا كس تباث قلت ركل رورجيراراج رورجب رادلا راج ىف : ١ رعت

 اوه يمسا لبر كل اس رقومءادتبم نيا م اقمرجت اوم رؤس اربع جج رواد مدمر تكلس

 4_2 س لج ررواك تبان قلختركل سس رورجرداراجرورجب رادلا راج ىف ١: ربت



 ري

 ومره لعق ليج ركل بع لف ذب_ لفل لك
 بهجس لكافاك لا لتر روا كس تبباثإي تبث ماقم اقر ورجيرواراج رادلا ىف: ١ رعت

 م
 - ليوا جو كح ردح اوروا فيي اريك د كك شنوا لين ايي وكلف

 © ةولصلا تماف دق 1

 حس لاذ ليا لخضر لع النخل ىضلاب عروزرم ةولصلا _ مولعم نضر لقلت سماق نقف رح دق

 هير مفلمجرل
 هللا رما ىتاط

 يلا فاضح اظفلو مك رورجمملا ائفل فاضم اقفل مضل عفر سرها _مولعم نا لن ىهن
 ير لعق لقبر كل مع لك قير لش لك ركل بيلا ف اضم فام

 «نوملسملا لص

 يرث لعف مج ركل بطن لت لاتقول, عوفر من وملسملا_- مولع, لن لمص
 #4 تماق هسنلا >

 لبرطاو لخث لطاف اح ردفربىهبر جزين لفت سماق انتم اظقلامشأ عوفر ءاسنلا
 -يريسا لب كل رقمادتبم_رخي رت لعنه

 #مهئامعا تطبحإل .
 # ميلا فاضمال ودوري مه - فاضم اظنفل سلا عروفرعامعا__مولعم ىف لن تطعبح

 بيرت لعق لمجلس لطاف لي الخ لظؤركل بيلا فام اضم
 «ىفطام و رصبلا غازام />

1 1 2 
 ل1 2

 بيير لعق لهب يلع



 ماع

 «فسكنا رهقلا ل

 عاف لن عا اجت عروفرموهب رجم تسري لن رفسكا -ءادتنم اقفل ىشلاب عرس رمقلا
 تييرقيسا لقبر ل ير ءادتس_رثير طفل جل

 تم نالجرلا )
 ءادتبم_ربتي رمت لعفرلمج ركل لع لف لعوب لظأتام -.ءارتم اظفل الالي (رفرم نالججر لا

 -هرقيم المر لرش

 هوجو ضيبت ١

 رت يطق مج ركل لع لح لع فل مضل عرفو حج ود مولعم رام ل ث ضيبت
 4« ةدنه مويلا بهذإ»

 لب ركل معاذ لش لع اففل سناب عروق دنه يف لوخخنط ويد مولعم تمي لن بهذ
 مرقيطفأ

 «بنيز مويلا تبمذ )>
 لقب رك لو لخث لع ظفلسضلا حرف هبي يف لوضم» وهلا مولعم ىو لن بهذ
 مريع

 «راهنالا هنم رجفتي 3

 يس قالختوفل فرظرك ع رورجب راج ارو دربه -ج فرت م_مولعم عرراضم لعن رجيفي

 ركل بيس قلتو لوعفم ىلع خيل هي لوم ال قتفلب يوصنم اهنالا_كس رجفتي

 يرق مفرج

 ©« نيرفاكلل رانلا تدعا
 فرتمال_ لعق بئااظفل مضل عرؤرمرانلا -مولعم ىف لن تدعا

 خا ل 2 تدعا ل لطتوفل فرظتركل ورم راج -.اظفل ءايلايروررجب نير فاكما اج

 تيرم لعق لزب ركل مح قلختروا لاف بمن



 مام

  «ةوسروإ)
 لاير لعن لبر كل لع لش لطف فخلامضلب رورو سم -مولحم اب لف لاق

 4# ةمطافلا بوثلا سبلت )>

 مشل عفر مةمطافلا ب لوخفم اظن رقفلب يوصنببوعلا_مولعم عرراضم لثث سبلت

 د يرجت لعق لرب ركل عر لوفمروا لع لش لاف انقل
 «نارمع ةارما تلافإ»

 هيلا فاضم اظل رورجينا رمع_فاضم اظنفل_سضلاب عرف مقأ ها مولعم نمر لن تلق

 - لوي رش رعف لزب ركل عاف للا لعق ركل ييلا فام ف اضم

 4 ىدوجلا ىلع توتساإ

 فتولع- ١ -لطفال#ؤ وهب ١ رجسزتتريم مولعم قر لخ ترمس
 يا لخ ل توتسسا < قلختزفل فرظركل ورحب راج انف ورمكك روررجب ىد وجل رج

 ير يلحق لق ركل يس قلختروا لع

 : 4 نيرفاكلا نونموملا ذختي الإ)
 ءايلاب بوصننيرفاكلا_لعافاظفلاولاب وزمن ودهؤملا -مولعمر ضاو ى لعن لوختيال
 يرث يلعف لمجلس رب لوضع قيال ب لوعقم اظل

 م ارما ىضاقلا رضح )»

 لوم اقفل تشب بوصنما ها لكاذايمزقن سلب عروفرمىضاقنلا - مولحم ىلا لن رضحح

 يرت يلف لمجركل يسس ب لوعفم لظفة!لثث ب
 4 ةفئاط تدو 2

 يرث يلعقلمج ركل يس لاق نيل لعاالقفل سضلا عر فرم فئاط -مولحم نمر لفن
 «اهلاقثا ضرالا تجرخا

 فاضم افريل بوصنخ قتال النفل سضلابعروفرم ضال مولعم وني لن تعج رحخا



 اهكذل

 لحب لضل# جل بلوغ لا فاض ناس نسور

 يرقي لت جر
 انما بارعالا تناف

 سرت يلعق_ل ب ركل لعاف لف ل قفل لسضلاب عروفرم باارععالا -مولعم ني لن تاق
 ركل لوقف ل وق .لوقنب رمت يعذب ركل ءللعذ لن لع احم عوف مرميفاذ# لضفانما لاو
 1 يرق يلعف لإ

 «نوموصي نوملسملا د

 للعات لعن لع نال عم ريغتاو- فر وموصين اتم افلواول بعرس نوملسملا
 0 -يرقيس لم لرءارتم_رقي رت يلعن لمجرك

 ل سومر اي كى رحل ف
 د كنا لن تس: لوضمليب ىرعش لاوفاوج وم ىرعتم فرط وضم ليل : لوا مت
 - زال ىكروا ىرعتم لكي ىدخلا تاج (1) ليج

 مطساو الب اظتفاي هطساولاب( 00 «رطساو لي( 1) لن ستر وصودرب اء قرت مذا ()

 دهس نا سجس ماج انركف ذو يا حس لش لولوعقموو نثي لوضمرب ىرعتم مودم

 امهرد اديز تيطعا ىب_وبورثرواءارتبم تيقح ل وعفم

 نع ميدان اجانركف طول يأ تس لع لواوتموو كس سم لوعفمورب ىدعتما موسم

 درع بول اوفا( لدا)

 مب تدجو سي تياراب تنئظ سب

 اطخ



 عع

 #لؤ سيبك اي كلوب ىرعتم ب لق افا جت
 ملعا ىنعمب «ملعت « ىفلا ءىارد ءدجو ل راههووم قحالاو نقلاكن( لوا)

 ءبه و دع ءاجح ءلعج ل خباب ب ناب لا تلوم بلان نظن تماك مج (ىلاه)

 معز

 ملع :ىار لع ود يوم لاهتسالا رك ثم لاو نيقي نطيل نوب قتم لوفوو ( ثلان)
 ءنط ىت نتي روا بلان نلت نلاجتر لاجتسالا ربك ليل 21 نمل وفود( علار)

 َ بلاخ ءبسح

 | ءايه هانلعجف بت ءبهو ءربس ءذخت ءلخت كرت , در ل“ هج رص ل اوفا مود

 -اليلخ ميهاربا هللا ذختا و ارافك مكناميا دعب نم مكلودري ول  اروثنم

 لي ماك نك كس لاعفا نا 23

 -نث 2 لكلاطفا مارق ؤثن جس لسا يروا لاما: لوا مكح

 4 لولوو لن( 1) و ضتروصوو كا خاج ومب لظاب نحمروا اظفل ل ءاغلا :مود مكح

 تددط مئاق ديز يع _وهرث و معسس لولود ل( )ما تعطر ز: بتاج [نايعرد

 بج كوم قو للا قطتر بد قي انعم نيني. اجو لطب لب نفل تقلع , موسم مكح
 منج ( ناا) ىف رق متع ماتا مالو ا ورعا لوكس لروما نلارب تالومتكس نا
 -ةآرنباعاع

 بثدح «ءانب ءربخخ «ربخا ءأبتا «ىرا «ملعا هبص_لوضم ب ىرعش مراه مث

 43 تاس
 -ةان لوعفمس ساروا ليما كىرعتم لفرع نول م نإ

 © نوملظلا لمعي امع ًالفاغ هللا نبسحتال 9>

 يوصنم للا. ىلكاف الك عرؤؤرم تاير جم تنتمي مولعم عرراضطم لخبر بسحت ب,فاىال



 عرراشم لن معي _.لوصوم اهراه فرت نع_ تنم زيصالفاغ_لوا لوضم زل قفل

 اك عرذفرم مكرم تتيح تف خيص نوملظلا - لاف ذك عرف موجب جزم مولعم
 ري لوضضروا لاق نيا لنيل كس لصعبلاو هرب لوضضمركل بس لكي نيم تفسر يبع_ لعاف

 وغلفرظركل رورحبراجاكر اجاوب رورجبركل بلص لوصوم_اكل وصوم او رلص يلعذ ل مج رك حس

 شا كل نيسحت لع لوضمركل يم قئعتروا لا نيا فص يس_لس الفا قمتم

 بيبر لعق لبر حس لولوضم لولو وروا لعاف خيا

 «ًاجاونلا هللا نيد يف نولخدي سانلا تياروإل

 اتؤل قفلب بوصتقلجبا وفا لاول او اقل تتقلب يوصنم ساما لافي لختت يار _.فطاع داو

 راو نول تنإباي(ر فر مولعم عرراضم لأ ولخ ده لوا لوشمكل ام لاماوذ -لاع
 فام انؤلرمكك رورجي للا طفل _فاضم اظفلرسكلب رورجم نيد_داج ىف- لعذف الك روفر مزراب
 خيا لحث كس نولخ دي قاتل كفرظركل يرورجب راج اروربركل بيلا فاضم فاضم#هلا

 ملي ركل هس نولوعفم ولو روا لف غيب لت يار لاف لوصضمرك ييس_ قلتو لعاف

 -يريطت

 «بكتكلا يسوم انيتا دقنو»

 لوا لوم اريزقت قفل أب بوم ىسس وه- عاف لإ انيتادنتلا فرتدقل ري اييحا واو

 .يلعف لب ركل بح نولوعفم ل وثووروا لاق يبدا لش ىلاو لوضم تول قفل ا بروصنم باتكلا | .

 هم

 #نيلسرملا داع تبذك»

 قيل لخبر لوضم فر ايلاب بومنمنيلس ملال نظف املا عر ذؤمداع_لن تبذك
 بيرت لعق لقبر كل عسي لوضمروا لظاذ

 «ًاريخ نينمؤملااونظ »
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 ريت لوا لوضم افلم ايلا بوصنم نينه ؤملا: لا الك عروفرم زرار ياو لت ون

 ير يلعف يجر كل مس لولوفم ل وفود روا عاق ذيب لح. ىلا ل وغم (نزنرتفأ بوصنم | ١

 اح انبر اندعوام اندجوام ])
 برر لوضم الك وصنع يمأر_ لتاندحو__لوصومم_ لكني لار دوب و نتمجزدد

 عاف ن١ لق ل ل وضم قتح_ لاق ركل بيلا فادفم فام ديلا ف اضم يأن فاضم

 لوفر للص لوصوم_اهلوصوما وب اصير ربت لعق لهب ركل يس قلط م وحخمرولر لوحضمروا

 يرق يلعف مج ركل يي لوضضروا لك ةعيسا لاب
 4 هلوسرل كنا ملعي هللاوإ

 وهب جم نسيم تفل ىشلا عروفرم مولعم عرراضم لخجيلعيب -ءارتم طفل سشلاب عرؤرم هللا

 مضل عروؤرملوصر يديك نهال م الكب وصنافل_ لن ربهم فرجا لع الك رذفرم

 رمثروا ما نيسان لا نلار مترك ميلا فاضم فاضم_..يلافاضم الكر ورحب يو - فاضم قفل

 ير لعق لعب ركل حرب لوضضروا لقا نبا ل اهيلعي هر لوم رج سا لعب كلاس
 ييرقيسالمبر كل مسرب اءادتم_ كءادتبسا ومرت

 «ًاليلخ ميهاربا هللاذختا »

 لوا لوفم تذل قفل بوصنمميها ربا ._ لك النفل .سضلاب عروفرم هللا لفل لن ذدختا

 ميلف لقب ركل حس نواوتقم ل وفود روا عاف ني-١ لح ىلا لوم نذل تفل ب بوصنم كل يلمخ
 يم

 4 اوبهذي مل بازحالا نوبصحي د

 بازحالا -_ لكاف العر وفرمزراير يصواو- نول تلبي عروفرم مولعم عررارضم لخن نوبسحبي
 نون ف زكي مدرج مولعم عرراضم خف و يهدي -مزاي ف رتل - لوا لوم افلرنفلب بوصنم

 لكا ةبدل لش لس نوبسحمي ىلا لوضضمركل بلف لضخ لق 06 عرف سراييفو



 در

 يرش يحفل رج ملي .نولوضم ل ولو وروا

 4م هيلع تارسح مهلامعا هللا مهيري ١

 اقل_مدقم لواري لوم لكي وصنع ريمه اي زقت لسضلاب عروفرم مولعم عرراضم لت ىريبأ :
 يلا ف اضم الكر ورجيربممه -فاضم الفلفل ب وصن/ لامعا لعاق اظفل سضلا روفر مهلا |

 راج ف رت لع -_تفصخيص اظنفلرسككب رورجب تارسح لاو لوضمركل يلا فام فاض

 لح قلتو لطف نبدا رفعي تارص قيلعتؤفل فر ظركل دوري راج الكروب مه

 تير يلعق ل مجرك لعل لوخفمروا لولوعشم "نطور 0 اقبل لش اوبل لوعفمرك

 ًالضاف أركب تيار 0

 لوضم يول تغلب بوصنم دل ضاف لوا لوعقم تؤلرتفلب بوصصنم "ركب _ عاؤب لنا تيار
 -اوهييرش لعن مر ل يعس نولوعقم ل وووروا لغو 2 هر 0

 امئاص كارا #

 عئاص لوا لوصفم لب ونيل لع عرمرم يم وطعم عر لف ىرر
 ير لعق مج ركل بسس لولوتطم لولو و روا لاف نيب لخخ ىلا تطلب بوصنم |:

 عًاروتكد هتمعز 8
 لاء لوضم (ؤلرتفل بونك وك د ادا لوعقم لك وصنر يو _ لافي لحن تمعز

 تيرتيمنل مر لع نولوعغم لوقو وروا لا نيب_ا لف

 ضيرم ىذا لاخا 2

 محا لك وصتمللد لحفل ربهم فرت اد لاف كرف موج رجم زين نب لت لاوخا
 قبلا لش بب لومي رربخ يسال ركل عسسرمتروا ما يا ناره اقفل مضل عرف م ضيم
 ادب يرش لعق جركل عسر لوضصروا لع

 «ًارضاح اوليعام اودجو 9١



 أ ركل لطف لري ريتاو لت ولصع _.لوصرمه - لعالم غروري. لا ودحج و
 لوفم يؤلف بوصتكل رضاح لوا لوخضمركل بلص لوصوم_اهل وصوم اوبب لص لعق لمج

 ير لعق لمجر كلا يحنولوعفم ولو وروا للا نيس: لح ىلا

 4# باتكل | ىسوم ىتوا 2

 باتكلا_ لوا لوضم رمز رتل ب بوصنمىسوم - لاف بح نوعي ررجم زفتي لت ىتاوا
 .يلعف لقب ركل هج سولوعفم لولو دوا لاذ بحلب نسا لحن ىلاع لوعضم تذل تخلو بوصنم

 يق

 « بذاك ىتوبسحتال ©
 ياقو تلو د لع راب ريمتواو نول فزحب مدرج مولعم عرراضم لن نوبسحت ريبانال

 روا لاف نيرا ل ىلع لوعفم ذل تقلب يوصنمبذاك د لوا لوضم لحب وصنمزيمت ى
 -يساقنا يعقل برك سس نولوشم ل وفوو

 © ماع ذنم ًامئاق ضيرملا حرب ام»

 قفل بوصتأعاق -مهااظفل_مضل, عرؤمضيرملا رب صان ما حفار صقي لخث حربا
 -امئاق قلختوغل_فرطواع لنه - لعاذ الك روفر موجب جم زفت رورميمت لعاذ مسا خيم اقفل

 ير يعقل ركل رثو مسا نيل قو لش ربخرك لبس خت لع ذنبك تطعيم

 «هيذخاب متسل)
 يوعنتى دحخا هدب - محا الك عروفرم راب يتبق مت بص ان محا فار قي لت معسل

 قي لخش ريك اسيل فاضم نيس! فاضضم_.يلاف اضم الكور جبري فام تقليل

 اوعي ريل عف لم ركليسسرمقو ماني
 عًاناوخا هتمعنب متحببصا

 لفف قتلختوغل فرظاتمهدب -محا ذك رز عريمتجق رت بص ان ما عفر قي لن معحببصا
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 يرق يلف لمجركل يتسم مسا تيد صقر لخخ ري نول قفل بوصنم ًاناوخا كس
 4ًاصلاج ديعس مادنم سلجا ]>

 ذم ديعس رم بصان ما ام قي لعث اد اه.د عاف لت ولعمرضاعرما لخث سلما
 هريلعقل جركل ععس متو مايا صتقو لغرب فل قفلب بوم ًسلاجج -مساًقنفلمضلاب
 داو ياا يدعفرب ركل بسس يق لوضاو لاف ني_الخشهيف لوضم ربت

 « بدالاو ملعلا ميتي ميتيلا لب هدلاو تام ىذلا ميتيلا سيل
 تام -_لوصومم:ى دا - ماظفل م ضاب عروفرمجيقيلا رت دبسصانمحأ حفار ضان لت سيب

 فاشم_.يلا فاضم الكر ورجبر يمن .فاصم اقفل ىشل عروفرم دلو _مولعم لقي لضخ
 يبوصتطرل لص لوصوم_.لمصررميرلعف لور ليعح_ لظاز نيا لن لع نركل بيلا فاضم

 ' | اعرف قطاع فرب -اهطيفوطميرر بخ لعق لهب ركل محسرمتو م نيس تاب لخضر انك
 رظطاعواو يلع فوطخمملعلا فاضم التفاضل عروفرممييتي-ادتم اظفل ضلي عر فرم مهيتيلا

 ل رئادتم_ر ركل ييلا فاضمفاضم_.يلاركل لق وطخم لع فوطعم_ىضوطتم بدال ا

 ولحم رش سا لج رك

ْ 
 ئةم ثوب يسالتب لاف ي- دا هدفه هصقان لاهفأ هقئادب 27

 ًاماقري ز ناك: لجبل تيد بفكر تروا قر وكما دتبم

 ليث 2 1لكاقلطم ءسيل «ىحيضا «ىسما ءحبصا «تاب «لظ «راص « ناك [72]

 لرش كس لكلس نا( لازي عرراضم اك نج) لاز «حررب «ىتف دوال طرش ىف نت
 وب لور يفر ظر دسم اكس يطرش ل كح ماد رواوم لغو قلب نارك بسب

 لمان( من01 جب مد طناف نر يجو

 عيدي ز بررط : لج وب اترك ترافو تفصل اوردصع نيا ك- كس لج ب هو: ماق لعف



 .لقتصوريفم تسبنركل سس عرؤفرم خيا -ايكت باو ب يرض ىرفص كل. كس ديز لعاف يما

 به 6 [لئاف يل هكاروا نت ب لمجروا نوم تك

 تباركت رغم قرصوو ىكموالعاس رسم نياك كس لظاف ةجلعومس :رصاق لعف

 ت4 كين لكافة للاي املاع ديز ناك هسج_ومايك ا يكع و كس نسل

 جاه تركت ادرك اهس ملك تفصو جربت ناكل ترك تس وك( ناوك) نت يددصم
 لقا هيلا كس اروا لوب خب رام شروا_ لوم تك راش لقسم هديفم تدلك جس اروع

 لو تكر ل تقتييروا_ج لوم ل قس تبن ليي تس ناأأب-جساجآ

 نداغمي كر مخرلا براقع لامفا(0) قات لاففا(1)- لج يمتنوو ىرصات لف

 بصق لاحقا وعش ركاروا ب رام لاعفا وع طرش انوي

 مات مالك اهتاعوفرم عماهب متيالاهنال ةصقان لاعفالا هذه تمس: هييصصصستأ هج

 - ربخ هنال لف سيل اهبرصنمف مالكلا ميل بوصنملا ركذ نم دبال لب

 م ةلضفلاب اهيبشت بصن امئاو
 حبضا (8) تاب (7) لظ (0) راص (7) ناك () شورت ست لاعنا ل جت

 ىتفام (1) حربام (1) كفناام )١( لازام (9)سيل (8) ىسما (4) ىحضا (9)

 -لث تاقك دام ّلاب-ماداه ()

 كك ىاروا سك راص نك «لدبت «بلقنا « لومت ءدشرا «راح «لاحتسا « عجر

 لسة عمت

 - هلمع لمع صقان لعف ىنعم نمضت مات لعف لك :هلتباض
 دي يلو تل مر شالب (1) نو ليم نمت لطي رشرابقعاب صقان لامن م

 -سيل (8) ىسما(4) ىحضا(1) حبصا(8) تاب(7) لظ(-) راص(؟) ناك( ليث

 - ناركي طرشيل_ك لكك ناد ىتفام حرباع كفنااع لازام لام: متعدد



 يرد راو قف مكه منع قرر فك تلذالوم ءاعداي ونايف كبي

 نيم ٌلالض هئايسنف ٍتوملا ركاذ لازتالو“ رمش حاص
 -ًاتفتال ىا- فسوي ركت أتفت هللات

 -ادهتجم حربت تسل تقوم ليوم قاف تركي مكرمو
 يوم يفر لت رد صصا دي هت لادك سي طرشيل كح لا مادا: مسق ارسيت

 جس ان عقاد فرط ليك ل مخ كس لا كس رك ش ليوا كر دمك سا يفر كي ددصما

 اسلاو هير مادام دبا لج

 هسقان لاعنا ىناعم

 ليبس ىلع نوكي دق و ىضاملا ىف هيلا دنسملاب دنسملا فاصتا ناك ينعم

 اميكح اميلع هللا ناك و ليلق ةنيرقلل ماودلا

 دج < هورصتام ناك هدا ز(0) ماج( )مق ن(١)- لون ليمن نلت كنك (1) 3
 ماب جساندم ىئاد ترتب قت انريفيل_كس ما سئ ىلا نا ذكي اترك تللالو

 مارت نوم قادرين ىو ًاميكح "هيلع هللا ناكو بت لوم لاتأدج لكاس ما
 درجتدا ماصتقان ناكديس اجاجوم دج حس ديذ مق شناق دز ناك بت هب لاهم ادج حس
 <هاتركاشاقت اكن لو

 ددجو رثكا يوم ش ترورض كر متوكل ا اوم ارول ب ما طتفوتج جس هد مات ناك(
 ىنعي رطم ناك دق_ةرسعوذ ناك ناو هبي ب1 لش نتلس لخد_- لصح

 -رطم دجودق
 ل كس مالكن نيش فرص اتوب ليو قتماك ما تس اندج مل اعرب بهدا ناك (1-)
 نم ناك دق()ايبص دهملا ىف ناك نم ملكت فيك اولاقيا)هيش <15

 بليز ناك مهلضفا نم نا( )رطم

 هيوم دق لع ورش سرب بج (1)- جس قون لترع ناتروصو ربت كك ناك 3
 ١ -سلج دق ديز ناك



 م

 ريد نم دف هصيمق ناك نا بيوم طرف لكي حس ناكبجب(7)

 'ارهبخ نا تنك_جسانوم لاب لمتك اروا-<س اتوب فوك ث لوظفأ يك معك

 بريخ هئازجف ار يخ هلمع ناك نا اهت نيه لصا ريخف

 ءاسملا هب هفاصتا ىسنشا ىتعم

 حابصلا هب هفاصتا حبصأ ىنعم

 احضلا ىف هب هفاصتا ىحضآ ىتهم

 (راهنلا ىف كلاذو) لظلا تقو ىف هفاصتا لظ ىنصم
 (ليللا ىف كلاذو) تيبملا تقو ىف هب هفاصتا تاب ىتمعسم

 اهانعمب ام كلاذك و لوحتلاآ رابع ىنهم

 امب تديقا اذا الا لاحلا ىفنب ةصتخم ىه و لاحلا ىف ىفنلا سيعل ىتهم

 ادغ ء سما اريه ام ديز سيلوحن لابقتسالا وا ءىضملا دييفي
 ديسملل دبسملا ةمزالم جرب اهو يتفاعو كفنآ امو ,لآز ام ىنعم
 حماك يؤم نوم لك انو ادهم حماك ور إب نا-ح رباه كفن ام -لازام_ىتفام-هيلا

 هس اندم قتماك تابعا لع ساقوم لظار ىثنو أ بسجج دوا جس يفند سن عردرشس نار <

 كت الدب ىلا لوراجب ناب شيم كوم نتمكن اج ساكت اجلا لع لودايم نلا باق

 < تبثه شيم هل هس مارس توىاج اكل وفرت مات بج كلش
 ةالصلاب ىناص واو وحن دنسملاب هيلا دنسملا فاصتا رارمتسا مآذ آه ىش#

 مادام يتايح ةدم امهب ىناط واو ىا ايح تمد ام ةاكزلا و

 ني كل لا يحث تك نحيي ردص وكاس اج شارد لا )9

 دعإ ذياب لوكا و تيل ل لاا ييردصروا < ج1 ل قت فرظروا كفو ريك

 تالقي دوا هات 1 نايم لس لومالكود شيمي ما دام_بس ادرك سم هك رص خب | او
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 الاو ليتر معا لكبح يالاو نري زا لاج ريهالا ماداه سلاج ديز بنج تماطل

 تان لولج كيل كس ديذ تيد قتاج تبان (رث) لالج يل سيما ل كبسج نت
 هج

 وم مدقموي وم لاعفارجتكس نادي ارماق ناك: بت لاجدم مدقعري مارت ىلا 3

 -ك مادامدو ريف ل اوفا اوم لام
 بكارلا حبصا له لاقيامك اهربخ فدحيو ناك مسا رمضي دق-55

 -حّبصا لوقتف ارفاسم

 خفر كس ىييطاف رب انيك حا ليأ طف ي تتقو لا ليث سم هقاورماج لاعفا ب لل
 ةرسع وذ ناك نا _نوكيف نك : بس لدي نآرقمجج نس لاف اتوا ل يسد

 ام اهيف ني دلاخ ء:نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف «ةرسيم ىلا ةرظنف

 كيلا نه رصف ريطلا نم ةعبرا طخف  ضرالا و تاومسملا تماد

 ل ليمن لصقات لامن
 ترمالا ر عراضملا اهنم ىتايالف ماد و سيل وه و لاحب فرصتي ال ام :يلوالا

 حبصا ءناك وه و ةثالثلا لاعفالا هتم ىتاي ىنعي اماتافرصت فرصتي ام :يناشلا

 راض ءتاب ءلط «يىحضا ءىسما

 و ريغ ال عراضملا و ىضاملا هنم ىتاي ىنعي اصقان افرصت فرصتي ام: ثناثلا

 _حررب ام ءىتف ام ءكفلا ام ,لاز ام وه

 ني فأفرت لش غرور شا تست لاعفا هو 1)- ل ب متن صتقان لاف 3
> 
 -< قنة عروش نتلاوفا»(7)

 نمعقان لاعفادد حرر ا جس قلك« موقعي ماكس ناربخ كت :لافا مانت سل(



 مرا

 رواديز ناك ًامتسع_ب وكم مشو هه كادر كنا سوف ورش

 اكترادص أف تكرس قكرم سئ دقمرب نارجت كن لا<يفاناس لن عرورشا نم

 ضب فالتخا لع سالروا-لك اجو تف ترادص لش ترددت جركاضاقت

 - قكرم سيئر تل ضتاع_ قكمم مدقم .ب سار كسر و تلق

 4< نييرمتلا >
 بيك دوام دوا ل اني لش هس داي كسروا كس ناروادصققان لاعفا لع نولاش نا

 دبل ّ

 «اميكح ًاميلع هللا ناكإ»

 اقلب بوصنكس يلع -ماظتفل صضلاب عروفمدملا لفل رمت بص ان مسا عقار صنان لضن ناك
 يهتز ركل هس لورق ل طور ما اذ لش ىلاهربخ رق ب, بو اهيكح_لوارت

 0 ايي ير

 ؟نيرساخلا نم ننوكتل انهحرتو انلرضغت مل نا ال

 اك وفرع تنايرجم ترو ريم لخف ن وكملاب موزجب رفغت اممزاج مل طر فرت نا
 هيلع فوطخم يلعف لوب ركل يح قلتو لطف بلش حس لن قنعتنفل فرط ذل لئاذ
 هيلع ق وطم_ وطعم لع وبرك لئاف لش لئاؤي لن كسل م رجب جحر قفط عواد
 التوفل فرن يرساخخما نم افي لخير وكدل -طرشيي رت عن مب ركل يع ولحم

 رلمج رك تح اذزج قي طرت رم يلحق لهب ركل يبجس قلتو للعف ني لنكس ننوكدل

 -اويازةيطش

 «حيسف نازيملا سيئ إ'“
 رقفلب بوصتعيسف --م اقفل مضلاب حفر منا معلا رهتبص نمسا غفار صقي لف سيل
 : وهيرخ عفا 0لتر مانيلا سيل رأت



 م

 # همكح ىف الدلع ىضاقلا كضناام ])

 يوصل داع -م اريزقت شل عروفرم ىضاقلا رمت بصان مسا حفار صقر لن كلفنااه

 قزلختوغا فرط همك ىف - لاذ ذك عر وز مومبرجم تحور وريم لعاف مساري اقفل فل
 تسرمتو ما ذي كفناه شرك مس قلختو لف زي اا«عرفص بمس تم نيم ايداع

 ' -اوهييرت يعقب

 «نيمدان اوحبصا ])
 لام لاماهذ-لاع اقفل ايلإ بوصنمنيمداذ -لايلدذ الكا رف مريضا ومات لحن ا وحعبصا
 ْ داوهيساعناريلعف لبر كلبع لف نين لع ركليس

 © رهش ذنم ًاديدش رحلا لازام##
 رقاب بوصنكد يدش مه اقفل ملا عرؤفرم رحدلا رمت بصان مس عقار صاب لت لازام
 -كاييرش قلختوغا فر ظر هش ذنه - لعاذ اذك ع روف م وهبزجم تتتمور ور يمن فص خص انف

 وهيب يلعف مج ركلحسرمثو ما ذي لازاع_رمثكل اس قلتو لف ني اك تهفهر يم
 «افوذحم بلقلا نكي مل أاظوفحم ناسالا ناكول إذ

 يوصنماط فحم -م اقفل مضل عروفرمناسللا - ضي لتتراك لاء طر شف حول

 د صقأب لخبر وسلب مو رجب نكي بمزاج مل -طرشر كل سر ما خيا ناك جن اقفل قفل

 حرمت مما ذيل صني لربه فلو بوصنم "فوذحم مس اقفل ضلي عر ذزم بلقلا
 اوي ميطرشرل مب كل يس اج يا طرشي لوما زج ير لحفل

 «اهيف ومادلم ادبااهلخدن نل اناإ>
 ليت خخ د نل نام الب وصي اذ ..رهث فار مما بصان لتي بفم فرحان
 ىف -ماريمؤاو لقأو ماد _-يبردصما._ب لوم اقفل تفل, بوصنا دبا. زيف بويصنم

 خي ااوهاد_ري لس تباع لل قتتم فر ظرك دور اجار ورب ياه رج فت



 ل ماعاد

 كاف ذي 1 لل او طغت ناو يف لوحفماس رد صم لو تي يبرجخ يلحق لهب ركل ييسر روا محا

 ميطفلمج ركل مس رقروا ما غيسسا نلا- ناري رقيرعن زب /لعسف لوعفسرواربب لوعفم

 يرش
 4 ضرالا حوبا نلإ»

 افتار بوصنمنح الامال عروفرم زري دربت بص انما حفار قزف حربا نل
 لير عنز /لبسرق صان صق لخرربخ

 «اعلطم ركب مالغ كضنامإ»

 هرسكأب رورجبركي فام اقفل سضلا عروفرم مالغ_رهئابصانمحا عفر قي .لخف كلفنا
 مليا لش ربث القفل بوصتكع لطم _ما ركل بيلا ق اضم فاشم_.يلا فاضم اظفل

 هير مف لج كل مستو
 «نيعضاخ اهل مهقانعا تلضإ»

 دورجبوه - فاضم انتفل .سضلاب عروفرم قادعا_ مث بصان ما عقار صنع لف تلض

 ختم وغلا فرط رورجيراجاهل_ما رك لع ميلا فاضم فاضم - ميلا فاضعالك

 لمح قلتو لعاف نبا تف يم_ تميم اقفل قلب بوح نيعضاخ 4س نيعضاخ
 تير يفجر كل عرفو ماني لخربرا

 «امايقو ادجس مهبرت نوتيبي#
 -فاضم بر_رج فرت مال - مالك عروفرمم يملاو_رهئابصانمسا حفار ناب لن نوتيبي
 قلخت وغلا فرط رورحبراج_رورجبرك ل ديلا فاضم فاضم - يلا فاضمالك رورجب مه

 لا قلختلو لاف نبا تفص خيم تلفم خص اظل تفل بوصنم ادجيس_كادجس

 رثركل يلع ف وطعم ىوطخم_ ىوطخم اول فلي يوصنناوايف_رفط اع داو -اهيلع ىضوطتمرك

 يرق طف لقب كل مستو ماني صقر لخ
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 ل سيم نيتك نحمابطاب كدب رام لاعنا م

 (2) برك (”)داك(1) لي نتي ربخلا برق ىلع لدتام باقم لاعتا :مسقالهي

 كلشوا

 كرك م نست ربخلا عوقو ءاجر ىلع لدتام ءاجرلا لاعفا :مسصقارسؤذ
 (6) ىسع) يو لخفرتتكلك لا-اند+ سكن يقلرجس قوم ديماروا ق3 كل ومح
 -قلولخا (”)ىرح

 له حليق اخ قاب لو ماقتاءاجرلالاعفاي زج

 ملك نايلي نوم نقلا كر ل وصح لمت عرورشلا لعل ناس عرورشلا لاعفا: معا رميت
 1-2 را كل لاه قدرك روش لشكل سرب ليصل لك اجاني

 شآ ليقاك وو لوب قتلك اج رداقلع (7) لعج()لخا (7) قفط ()- ىل#

 تهرو اعلا مارتبامدب كج

 لو سمت اج كري راقم لاعفاسدابقناهسدرجتروا نارتقا- ( نأ 3 ١
 -قلولخا ءىرح -<_بجاو( نأ )نايف (1)

  كشوا ءىسع_«؛بلاث(نا)نازتقا(0)

 -برك داك د بلان( نا)در (”)

 خا / قلع «لعج «قفط_< بجا:( ناد (")

 هس نوطفوو اوس ىلوم لمتنا تف لوو فرصتي وا ماج .لاعفا مان

 با لمت ئاف مسلاك كيوب واجب لمت اوكعررا ضم كنا« داك «كلش و

 -ىبر لوسر ينيتاي نا كلشوي « ىئيضي اهتيز داكي يت



 هاكر

 رطل ب فرت يصيد نكس يدب بيك تاك جرخت نا كاسع ل3
 بارع اكمحارمخرولاكر بوكا ناس لن ليو زف كح دريم واد جس رمش تار مما با
 -هايكابو

 نان زق <_-اج [تدايع لال قرمود للا نايس كرمان ىسع لاشميب ب لاب 3
 1 - لقب سيبك

 لك ا ىسع وسع لعافردصم ليواتي ,يلعف ب ديز جرخي نا :

 اوبر يعقل مج ركل جتا ساس

 يرق يلعف لقب ركل تاس كس زري( وه) للا نيا ج خيب نا : 1
 ومب اعنا لعب رك حس رمت ما يبا ىسع رخؤم ما دهؤ دوا مدقعر ترد ليو اتي

 خي رخي-يردصم نامه رت روريضوه-.يراقم لاعفاذا ل ىسع يت
 دجتاسكسر متو ما يبدل كبش موحد دصم ليواتب رمت يلف ل مج لعافاي لن لقا دز
 تاور ماعتا يصف قير كل

 نا رقت تس براقع لاعفاد راب لشن يرض برشا اذا ديلي اكد ل
 اديك نوديكي مهنا < لثكاب

 | | مذو جدص لاعفا |
 لكىلج -س كي و ل تعذر ءاثئاج لإ: مذ و جده لاعفأ

 -شدارم لث لش رايييرداب لو كسي عنهن لايف
 ءاس () سعب () لود قكمز لن _ !ذبح() معن ()

 مسادجدحإ كس لطافروا ليث ةيسد حفر يم انعكس ييطاقوكدعبام نيس اريك جس ب لكن ا: لع
 صرصقتس ا دعب كل حرم لخضرلا_ج اتوب دوصقت يركت سن إي فيرتكس نأ

 نوي يك ذلابوضنل ا فج دعب هس مذ لل يي تك دلل
 حمير لل متم نيبع وك والع كس مولعم ىلا ل فرصتي لاعفا دراي ية



 كك سرعو

 -لو 2: لاوتسا له قتل اوو اهناركوم اغتسل ظزوار يد دصح

 و جاجوم لاو راج فري نا هس بو ىذا هاجروا فرصتي لانا

 لوقم ريك ىلع ريسلا معنج لا كى هاتيبكالا ريا سنب ىلع ريسلا معن بيت
 -ريعلا سئب هقحح ىف

 هقيرط اك بيكرت ىك مذو حدم لاعفا

 ليبس ىلع سنج مال (1) ل راح لش مال كس لظرلا بيك م ذو يد لافا
 ً؟مومدم وا ًاحودمم هلك سنجلا ناكف ”ةقيقح لومشلل ةديفم ىهف قارغتسالا

 -نيترم حدم دق صوصخملا نوكيف حدملاب صوصخملا ليبس ىلع مل
 ماودرفقادص ع دانك مال(
 اساس مذلابي ردللب وص نيس ماهبا قدبم مال افلا()
 لاربب جس هيذ ني ارم حس لكلامك وءدارم لايطا ىرخإ يدك - قدا دب (6)
 ملغ لولاقا ل لح روا زخم مارتيم لوصتروا مدقمرت ل ججرلا معل هر نيب

 -لإ ةيرطاو كبك

 الشم اجايلاني لقب كيارك ال حتاسكس مزلاب سوصتو ردللاب سوضتلن ا :هقورط الهدب

 ل طءارثبم دهز مدقعر ركل يلع لش لك لج لالخ معن
 ضث معن الشم... اياب هلمج هدول ملا سيرت عردملا يوصلك. ي: هقييرط ار سود
 كارير كوه فرو ءادتيمعر ديز اوم يساشنا_لمجر كل بو لخ عاف لجرلا

 : الوعل

 يري لقا ركل ناي نلت ن اي فطع ديز ناكل جرلا لش لجرلا معنهقيرطا ريت

 توب اثنا يلمف مب

 رح ودمع ءادتبم ديز .يساقنارلمب ركل لذ لثث لجرلا معن:هقورط اهتوج
 «<بفوذع



 ِ سا

 معن تع ب ن»» فوذح تحتك ديرق مذلاب صرصتو عررللاب صض ل جبإل

 عردسلاب صصة نجلا 1 باوقلا معن جس فوذح عردسلاب صوص موهاي هللا -زيصنلا
 هبل فوذكب وياك ؟دبعلا معن ب_فوذك

 < ايد لامك ل غ لوتلاع ماقدج جس انوبحاذ) شيب لعاذاك تح

 ياي جري مادتبم اذيح ضل دنع
 -هسانع ل عافاك ناو ككل

 تيرشلا سئب + ديز لجرلا معن ءدبعلا معن يت_مالاب فرم (1)

 نيرفراكلل ىوشم سئبلف_نيقتملار اد معدلو بج فرط مالا فرحنوب فاضم(0)

 معن ءالدب نوملاظلل سكب هبت _<_بجاو تاس مركريضأصتومزتتسريف ل (س)

 #بكيزالجر

 ريف ضر تعروا بس لكاف ىنشللا قثحتاه بس ردم لختوعن ىه اعنف تجاه( 7)

 ما بياسب كس لاوفان اج ردللاب صوص ه اعرب جزيت اش تمام رواه لئاذ

 ركب لعف لم ركبوبا لحجر لا معن جبد لذ تك مذلاب ل وصي عردملاب يضخ ان
 د«يناشنا مج ثوعمادتتم حررملاب وصوب مدمر ثرك وب يلعف لم

 فاطاركروالجرلا معن ركبوبا كيت <ج-اناجو«مدقنمذلايي[ردلاب سررت“ مج
 ببلاوا هئاددبعلا معن ءارباص هندججو انا تب_ياتاموج لك

 - ةلاصالاب لعف ىلع هلامعتسا زوجي هنم بجعتلل حلاص ىئالث لعف لك :هطباض

 لمحو ثلس مذدوا ريدك ن امهفع ب رض تي ليوحتلابوا ءفطل ءفرش بي
 ثبخ « ديز لجرلا مهف بيج [اج ايان ماقك مذرؤاعرم لتلك سك

 ركب لجرلا

 بت اوم ايك ا يك فو كل كس بت اعئاوج هد بتل بجعتلا لعف 7:



 مام

 نادللا نك اعاوما متو ذاب ناو كك فيك: بج _ ليي لتتنساحارلك تب كل كس قتل او

 حدر ل اللختق- ل عنو نيصود ل ل بت منك اسراف روث اجي وايح تأ نكمل
 وشلل الاو بيرو نول ليطلب

 هي »ع تي عضم لي وصنمرم بتل صمتي لف ةقحفا اه 22
 -< فالتخارعبا هك لاجءادتبسروا ماج قاقتا لل شاه ( بيك )_١دهز نسحا اه

 روا سديد كب تحمي ضي ش اباد دان رك نش كا كيد زنك دبس

 هر (اهيز نتا )-جسرثدعلاءاكلا

 -ه يابن كيرزناسمارف
 نش ناقروص ل ووو تصدع, فضوصرم شؤم إي لصدعياب ب _لوصوم ا, ضر ادنع
 < فوذكرت

 4 لا بج لهي لمد لب يوزن لاسكو نييرعي بس فالتخا لففأ

 #للا ةمحر ىلا ىنرقفا ام بت_يسنامايالور راقد نوف ناب رلكتاي شرخ 1

 -هتسيحأ اه صدع ل ةرغقسس اكسب لسد 01 هانكس نفر

 للا الحم عروفر مدت اسكس هدا عاب فل ورحب دم بتم ل صنت لثا_ هي لعفاو 25

 هس ل*ةرامج الايدي 2ك تكيس شيع عاو لب اكرم

 هس يا لير اك ما ليك با رمت لن نتمني رمال ليد نس: نمير صب

 تدين مولخمرض مرعار# ليث ع. ا) لع ثيص سر ما لأ كس ركل مترج. نزول
 ادهب تروص ري لوعفم ران ايدجو ع الوكري يقدس س2 س تت فرط ربا محا ٠

 - لب لوف لعافير نكي امو

 (رعش) رصبا و مهب عمسا بن_ج_ذناجانركف طوادم بنت 7
 هلضفب ءازجلا و ىنع هللا ىزج



 امركا و افعا ام اريخ 2 ةعيبر

 لصفي نا و اهلومعم اهيلع مدقتي نا عنتما نيلعفلا نيذه فرصت مدعل

 -رورجم راج و فرظ ريغب

 العف نوكي نا (1) - لي طئارشم 12 لاهتساك-لوخسمد نا 3

 - ادرجم ايئالث نوكي نا (7)

 - افرصتم نوكي نا()

 - لضافتلل الباق هانعم نوكي نا(6)

 _لوعفملل اينبم نوكي ال نا(0)

 - امان نوكت نا(

 -اتبثم نوكي نا(4)

 - ءالعف لعفا ىلع هتفص نوكي ال نا(8)

 نول يع نتج حس باوبا نلا كس درجم الاب حس درجب ىلا ريدم انيل قحمالاو بجتلا :هطباضض
 اكل يفق اج للا ىوقا « رثكا , دشا مكسب توصى اتوب قمألاو بيجي روا

 دشا اه بج كام اياز ير وطور رصم كس باب ىا لم دعب جب ةساجايال لش وورش شيع
 اة ابايالءابلا,رورجب كس (هب لعفا) دوا ا رمح

 3 سل
 لم اني بتل اعفادوامذو ردم لاعفايداقم لاعفا شن لولاشسنلا

 «نولمنيوداكام)
 لفن ولعفي مسا الك حروف ذراي رياو رت بصان مسا غفار يراقم لخأ وداك يفاناه
 يرمي يلعف جركل بسسس لاق يبا لش طا الك روف عراب ياو -اظتفلواولاعرؤفم عرراصم

 اوه يرش يلعن ركل عرش ملا اةيايداقمل خر بخ الكب وصنع



 معو

 «نيؤيا دبعلا معن ])
 تمدقعر تركو .يلعق_ل جركل م لعاف لش لعق اقفل نمضلاب عر فرم دبعلا# ردم ل معن
 -اوهييساشنال مب ركل يرخادتبم_-رخ طم ادتبم حردرلاب وصخ ئغلسضل عر وفر م بويا

 4 رصبا و مهب عيسال

 لعب كلب لع لن لع الك عروفرمريجهج_«دتازاب - قار نخر ا بتل عسا

 د لا وبرج رس وريم قطار نكرم ا بيتل رعبا فطاعواو يلع فوطم يانا يلف
 -يتئاشنا يعقل جبر كل بيل ف وطعم و وطعم_ وطعم اها_يلعف لزج ركل بلطف لض

 «ادومحم ًاماقم كبر كثعبي نا ىسع#»

 كر ورجبر يمال لف نإ تفل يومن ثدعبيي يرد هبصات نامت يرام لف ىسع
 تما د ومحم_ فوصوم "ع اقه_رثؤم لعا ركل مح يلا فاضم فايظم_يلا فاضع

 لقب ركل بيس_ريف لوضنو ب لوضمو لع خب! لظفطمعبيب يف لوضع كل يس تقم فوصوم
 اوم يلعق لهب ركل بسس لقا غيب لخ اك ىساوه لعق ردصع لب ءاتريرت مف

 «منيج داهملا سئب#

 رقي يضع لع عا نم ذ لش لع افلسضلاب عرف مداهيملا - مذ لعن سعب

 ومي ئاقنا يلعن ل جركل تس مدقمر ترف طارتبم_رخ طءارتبم م ذلاي لوض دهج -مدقع

 «اعمتج اذا ايندلاو نيدلا نمحام ل)

 عراف موجب جمر تت روريي مولعم تا, بتل فو سح ا هادم لثعرؤفم ىش ىا ىنعمب اهأ

 نوطعم [ريزقت قفل يوصنم اهنددملا ريع وطعم تذل قفل يروصنم نيدلا لك الك

 رثركوم يلقب ركل يحس ب لوعفمو كا ذيب لعب لوعفم ركل ب فوطخمب يلو قوم
 ىلا لخعمتججا - ماجر يطرشريفرظقاذا- ءازجرج لاد يناشناريسسا لعب ركل رواتب
 لادايرش_ طرشي رم يلف لب رك سس لع نيا لعشر لاف لك عرف عزرا ربي فلا-مولحم



 ماكل

 امطار ل اجرب

 «ةولصلا كرات لجرما دس ])

 كرات موقت مث لعق مج ركل لصف لتر لع للسضلا عروفرم لحج ولا - مؤ لن ءاسم
 رك بيلا ف اضم فاضم_.يلا فاضم ايتذل رسمت رورجبةولصتلا - فاضم تفل _سضلاب عررفرم

 اوم مانا يلعف لب ركل تس مدقر ترف طءارتبم_رخ ةمء ادت مذلاي سوست

 «ىفط دبع دبعلا سئب إل .٠
 دبع مقطر يلعفمب رك حس لطاف لعشر لع قفل صلب عوفر مدبعلا - مذ لخث سعب
 لتر لعاو الكر فموي رجم وريم مولعم ا, لن فطط  فوصوم تف ىضلاب عرؤزم
 ركل مس مدقءربترخ طمءارتبم_رخ مارت مذلاب صوص كل حرغمفوصوم_ترفصركل لاف

 تاوميتس اعنا ر يلحق ل مج

 بكار ديز اذبح

 ممشلاب عروفمديز -مدقمربج لعق ل مج ركل بؤ لخضر لع لك عروفرماذ حرم لف بح
 ركل عت لاف نيل لاف محاد لاف ويرجع تتم رور بيمن عاف مسا غيصكبك ار لالا وذ اقفل

 ديما لعب ركل حس مدقعريشرف ما رتبم_ رغما رتبم عردملاب وص لاح لاجل اوذ- لاح

 اوم م اثنا

 «رانلا ىلع مهربصاام
 ريمه - عاف الك عرف موجب جم تش وريم بقتل فر بصا -ءادتبم ىش ىا ىنعمب اع
 قالتوغلفرظركل رورجبراج فلوسك رورجبرادلا_هراج فتى لع هر لوفم ذك وصنع

 -كءادتبمجسرمثرلوم يلعن لعب ركل بحس قلختور لوعفمو لاف نيا بتل خ لس لف
 اوكي اشناديسسا لمجلس رتب اءادتبم

 © هملع ىلع لماع ريغ مئاعلا سئب ]'



 - الكل

 اقفل مضل عروفرمر يه مدقمر ترك لاف لحن لع اقفل ضلا عر وفم ملاعلا-مذ لن سب
 ىلع _ لكا الك عروفرموعير جم قت وريمت لاف معا فيي انتل رسب رورجم لهاع د تفاضم
 ركل بيلا ف اضم ف اضمريلا فاضم الكرورجبر يت فاضم اهتفلرسكلب رورجيللع دورا فرت

 فاضمركل مج_قلختو لاف نياك ترفص بسس لعاف محا دغيم لتوافر طرود اجد درج
 ريس المج ركل مس مدقطر ترف طعءادتبم_رخ طءارتبم مذلاب وصل بيلا ف اضم ف اضم يلا

 اوعي اقنا

 ؟«نيربكتمهلا ىوثم سئب»

 يلا ف اضم اقفل ايلابرورجبنيربكتملا_فاضم ريزقت ضل عرؤؤرم ىرعم -مز لخث سعب

 فوزي م ذاب وصخ )اوه ناعنا يلصق _ج ركل يس لاف لخش لع ركل بيلا ف اضم فاشم
1 : 

 «نودهاملا معن ١]
 وصخ )يسعنا .يلعق ل مب ركل بلظؤ لن لع فلو اولي روفر مز ودهاملا حرم لت معن

 (<بفذذعدلاب

 تس مسق هدزاي نآ و هلماع ىئامسأ لمع رد متوس باب 25

 هرايك لماع ساما جس اجاب ايك ايبوكلاع ةساسا باى تركب كامل اع لادفا كتبا

 وليم
 يرث 1 تسمآ هت نأ و نأ ىدعصب هيطرش ىتامسأ لوآ مسن
 رول طرشوكل يي لن سوم لظاوري سولت وود لن تسل نحر ىكديطرش ( نإ لئ امذاج

 ٠ لي طماع
 - ل هدايكم زاج طرشتاودا
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 وكؤتسلس نا للا قاب دواس يل 1 نانو ماج ميطرش تنس بابلا لصابيب نإا)

 بايلا مالكا ةساوم لو قي بد ىلا ل نب طرشءاعا حسبو كفو« نك“

 ليث لج ليطر شاع بسس نار -ايكام نإ
 مذا )نا ()- ل ودويروا كت ملال درب نشك ارث كج: مسق ىلضب
 كيدز ضتاروا ل فرت كيدز هدوم دواي وبيت ماءا-بس فالتخا لث امذا]

 دل ماي
 ب4 نع هذال نمور قع كتل ادري لوقعلا ىو: مسق ىرسؤ د

 امه ناطود ناد نمر قصر #ركت لاطو ب لوقعلا ىو مسق ىرسيت

 1 تامهمروا

 رواج لل ذواكل جس ىطيسب امهم يلوابب ل لاوقاددعتم نامه م3
 لال فاو ني وتو وجواب كس وا هرك سوت قاس شيت مفلا ل ثرت 1لس لا توناا

 ل اه ىتع هي با بكرم سدا ةمروار ا زجامامهم-_ج كلاما لاقارسود قد

 تعاسب لوال قنات لاقل ىكردا-حسجو شل برقايد لدب حاهدكفلا هيرب
 ايددارق عراروكل وقيس ليطظز_ ىفوشا دبا سل يلد لوكرب بيك رك يل ساس ةزاداك

 - نوم قطن وحرر لص ىو اتوماهاه لصأ كارلا يس

 اقرايرق لدي تدع مايدك يزاد نتج ايددارق ف مكمهمذ نت ج9
 يريم هدعاق يروا < عزل ماض رط امهم يا نع هب انتان امهم < لات
 فرط مرقم عراد
 ىته لإ هديب لوم لموكب ني ركت الدرب ل. زوج ءاسامد :مسق ىهتوج

 نايا روا

 (0) نيا(1)- ل نتي لوم نم كرش حرب لي دكت ادري ناكمدج مسق سيوجنا#



 ١ اه ثيح(*)ىنا

 راداك ارا ىا جس كيا هووجددرتم نايمرد كس قباب ا ماقادج مسهق ىشصح

 مهيا للك جس تس باب < نم قوم فاضضم فرط ل وقحلا ىو رك هي ميلا ف اضم

 بكرت باورلا ىا تل كوم اه باي تجب فره كل وقعلا وريث ركأ دوا مقا مقي
 روامصا مصت موي ىا ل ادب حس ىتم ب اب لوم فاضم فرط كن لذ فرظرلا بكرا

 سلجت ناكم نيا ع اكرم نيا باب رجب 3 فاضم فرط ىك نلاكم فرطظرلا

 ( رو ذل عرش سم هرفي بهزلا زوز رش )_سلجا

 ل ةسوم لفاورب لوما ودريطرشو سايب

 لفنوكيلكج_ تمالعبس قسط رشبكل ين تكسي لا نرش رش هيصسستف هجو
 نو تكل ساازجوكءازجا دواس ايل اهكطرشوك اهل سا لوم تما يدج و هس لان

 ذب لوا لحث حررط ماج فوجب بترماذتجري لمست يس باش جتا سكس لااا ةساذتت يمك

 باج ل لاوس رباشمي رمل ىا لذ هتك كرر شا باوج دك ادد هب لو بتم
 ( عماوبلا عيروا بهزلراوزش رش )لوح اكل وود

 مهتامسا ز (ىاام و نم) ىنادب سي

 طرش
 ادج هيفرظ ىنعم زا ىقاب فالخ رب

 وذ رهب ىئادب ود ره ه نم ىلا

 صاخ دننقملا

 دمآ لوقعلا وذ ريغ ىئارب زا
 ام لاهعتسا

 ناكملا فرظ دوب ىنا ,امنيا و .اهثيح
 فرظ ينم ءامذا و امهم بود سي
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 نلمزلا
 ساند ذاشيب نر يسد مزج لوس ول )دوا (فيك) ضكادنع ينج
 اح 1قكل_ كس لاهم رسود والعكس اطر نه) رواج 12-ك-لوقعلا وز رثكا: نه

 - يبو لع تادرفمل رش تاربادجترقتاك ضن
 -ج ا: 124 لوطلب وزريغ شكا ءاه

 ل با اققامام لصاك سا كيل ساس فرظر يف ماه لاق عناد (امهم)

 هاتكرالا

 فرط كيش ناسا نلاوم خف اردوج جس قدور ضروا ىز ال ان الاكرم لن هات مكسب

 ام ثيانلاك راق ل قناتق ريل 9 رايك شرم ادي حا يتطاكا
 كل كرو روم ىرعتم لفرع دعباب كك ارك كوع بيك كل ونت كلا

 رثكروا برضا برضت نم ل_لس لاب لوعقم ولو ركز لعفمؤو ب كر دارعتس

 5 كك وبءادتبمي لس لاقروص ل وفود نا توم ىذال لن يورك لوفم تس ليل سا

 (س) يس ءاذنج فرص )< طر فرصرجخ (1) لإ لوق دخت لرب ىلا دوا :هطباض
 نور فور ١

 -< ات: قاتكسسيلا فاضم ساي < تطاضالامذالوي :ىا

 سب لاثط_رصاق يوم مان لو اوخ_اهرم قلم ل وعم عليك حب رج و قرد ص يلا فا ضمك

 ل تبرض تبرض ةبرض ىا
 -مهيف لوعفمل_لس شرعيا, يوتوب فرق يلا ف اضعرلا

 توج عل اوري لوعفم ومو ارعتسا كل شعبا كس سارج قد واع كس لافود نايل! ف اضم رك رول
 جس و« قصب رواعساترم قا وءادتمير للكل لما قرك ارواج
 لكا لكات نمب روا معيدعها متيدتقا مهياب م _رايلا فرح اب رورجب

 سس سس سس سس سس تس سس سس سس حس حس س صصص صصص سس سس سس دسسسسسلل



 معو

 -نالابررعا لوك لتس فدارماكن ارداف اذا ْ

 يف لوعفم عليكن لا تيم مام لختدحي كس نا كاد لإ 1-2 ليكت يفر وج احا لاي دوا
 لا وقوم قتشم 20 ايه ماجوورلا أك اجعلي وكر كال ا ةةوورص ان ل 0_7

 -ًاردبجج اني لوضنديكرصاق ل ةوع اجرك دوا ةعبيف لوضمليك
 وك اوقايكوم لصتنؤ اك. هبا بحجج تفاضالا مثال ثيح نايلاجوب لعل او فاضعبي

 جلا هس تفاضأ

 باج نر, ف اضم شي ريد امركم زج لع لورعش ىو ناين م ذاجرج اذا 23
 فاضم ل كوك اترك كلم طرب اييروا جبس اتم حت اوميلا فاضمط ردوا فرط اطر ش
 هج ت»ءريف لوضم ليكم زجر كل بيل! فامظمدوا فاطم ب جارك ريل ف اضم فيي
 « ند «ريفاشلا نمو ءزقب نرتتمريف فرت ربت ل شك قرور طي كل كس طر لب :هليباض
 -بنوس يك

 -لإ اطر وماوج ل كس طم تاق

 كليو لش دتملع دقف هدلق تنك ناوهد قار 1 قتنرابتناب ل طوش ىلضب
 -هتملع دقف هتلق تدك ىلا نيبتي نا<قحاكى ا كسا

 دوم ست اور شويغو قرم ذبلوع د قطر ء قربت ل أب طرش ىرسود
 عروب 2 اوطرشو يو سيل ىسعا ذياومثدباج لب طرش ىرسيت

 هش لثاو فونتو سيفسب نورتم: طرش ىهتوج
 لويد دقب نورت» :طرش نيوجناب

 هلروا ملر كاربت هيفان نلروا هيفانامب نورقمتن_هءتبوثأف كب ورقم: طرمش ىشهعج
 #تلاسر تغلب امف لعفت مل ناو بتج_ذئاجري رع سرق اسخن

 -ضرالا ىف ةمتف نكت هولعفتاالا لاش كرس
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 رب هيف بجت ءافلا ناف اطرش هلعج عنتمي باوج لك يبات ا اف ساد :هطباض

 - ل ضتروصدنج كاع بجاو نالاك اذ ب لا قوم عت طرشاك و اج دو

 ملب هناسل قلطي نم ءاهلاثما رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم وم ريما لمت ءازج(1)

 - مهتنسلا نم يقاو هل سيلف سانلا

 - ىنوعبتاف هللا نوبحت متنك نا تبث _و«ماهفتنا ىل يرما تو هبلظ ل برب ()

 نينوي نا ىبر ىسعف دلو ال ام كم لقا انا ءىنرت نا يت: ماي لن("
 -كتنج نم اريخ

 #هل خا قرس دقف قرسي نا بع _دمد قر نورتمو (0)

 #للا مكيبغي فوسف ةليع متفخ نا يوب سف رج نورقم عر راضع(ه)

 #نم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نم تبي_وم ناب عرراضم(1)

 رجا نم مكتلأس امف متيلوت ناف بباب شنو(

 -كبرضافءكبرضا ىنبرضت نا هجت_وب تبث عيراضم(1) < تاج لش للروصووروا

 كبرضا ال ءكبرضا الف ىنمتشت نا جب_ومرهتاسك از ىف رراشم(٠)

 ّ < /اجانانالاكءاف ل تدوص لياروا

 انما ناك هلخخد نم س_ك (رق)مثبوم اما زج01)

 تمدق امب ةئيس مهبصت نا ع جس طاب ايا (اذا) لم كيمازجاف لك :هطباض
 -نوطنقي مه اذا مهيديا

 فرط طر اهسا نلاوم حتا دوج بس ىرورضروا ىزنال نال كري ءازتج مكس بة

 اه ةيانلاكر دقعأل اق سيرملاف رطل رشوم اديب جراي كات

 هات رك لب كي لشعب. رداجسانوا حت اس يأ لودر شرد ا مناوي: هدصاق

 لومتم اك اوك عيا. دم مدقهوتج كي يب نوفق ل لا انج طرشرو جس اتباج باوج ميسا
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 دعإا. اهتم دقمطرشركاروا كح ليلا فوزا زجرول كوم باوجدعبا.اناهقمدقم متبل( ك ساني
 نعل و تبج لاثم_وم مرقم م اهب لاش كاك لف فوذحم تايادج اتم ءاذج
 مالكي تن لث هيكل وم مالوكس اجا [مالدج ب نثل و با كلمع ٌنطبحيل تكر شا

 نطبحيل تكرشا نا هللا واكد: حررط لا ترايعيزقنج فوك مني لابي كاتي

 214م ب اجي لاهي كلمع
 ءازجرول كوم مب اوجودعلاب تسديد لاس مدقم متبل انج اج انج هد سهيطرش نادل
 رواكلمع نطبحيل تكرشا نا هللاو كوم حررط لا تراعي زن ل فوذك

 برضا هللا و تبرض نا -.: مرقم رشم لاش ىكسا_-اكوب كلمع طبحيلءازج

 تتراهع زق لح لسا فوذكم ب اوتجروا كيك مدقمارش اكرم ما 7 برضا ب لاه با

 -ٌنبرضا برضا هللا و تبرض نا_كوربحررطمأ

 ءافلاانورقمروا_رثومم رواج وم مدقمارشروا لي سوم حت مروا رك :هدعاق

 بانبرضا هللاوف تبرض نابي لاث_ج_ ارم رك رلمب يأ لش دعبل ام دوا دس اتم

 هيكل هر جس انوعما جرب ركل جت ساب باج سا مكي ناجي

 طوب ركل لع كي ل جيا رو  فلطع فرح كش جس اندم عتب ارشد لكك :هدعاق

 برع لاثم لكلا حس طر ىلكوم لاح انعمارسووروا ليك يرش ب اكوا اج هد
 اورعدت نا انب وثيغتست نا

 مركلا اهن اززع لق اعم انما ودجت
 ارش رسود.كنج او رعت نا ردا كليك ن لا اوم اجلب بلام طربا فيتم نا با

 تراني و لامي

 يمس ااجانع ذب يو نيتك ا توم واولابإي ءافلاب نورقم عرراضمدعب لس ءازجو طر :هطباض

 - يكول لالا ةرقاياوم
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 ني قشسروا فل لل وفد ود كس شاكر هتاس كس طرشي _ج اجد نت كرش فيك 3

 نضفوكاكرءطلغ اقتالاياندك بهذا سلجت فيك | ذباعنصا عنصت فيك هيج سب قت

 حررش) كج مزاج وتوم نارتقم ريتا كساهركأ ضتيأ رثعروا ب مذا اقلطم يب كيدز كس
 (بصزلاروزُغ

 -ك سوم مزاج ل وبدر تاع بن ذلاددا ثيح

 ةه ركتسم ىه لاقف عنصا عنصت فيك هلوق نع ليلخلا تلاس هيوبيس لاقيلرع

 لاح ىا ىلع اهانعم نال ءازجلا ىلع اهجرخمب ءازجلا فورح نم تسيلو
 دارعحس يا 1 نتن ومب باك ييوبيدوم لاري لس باكل يوب بانك نكا نكت

 ( حاولا عر ءهفص رف لج )جس لوم باك يدب

17 22011111111 

 هللا عاطا دق لوسرلا عطي نم ])
 لطف الك روف موهير جرس ورمي لغل وكسل, موزي عطب ءادتبم لك روؤفرم طرا نم

 عير يلق وب ركل ثعح_ ب لوعفمو لكاف نيب_ 1 لخش_ب لوعفم ذل تفل بوصنم لورا
 ري مولعم فب لف اطا نيف زتدقد_اج اف رش يمسا عج رك ييسر اتم _رمخ
 و لف تب لش بي لوحضم ذل يغلب بوصنم تلج م فل لع رفعي جمد
 اوم يطرشلمج ركل عا ذج لرش لو مءازج يره لع لمجر كل بيس لوعنم

 4 ًاريثك ًاريخ ىتوا دقف ةمكحلا تؤي نم»

 وفور تو روريم مال فذ مد (داضم لتتم ذي ءادتم الكرفس ارش ما نه | ١
 رك تسرب لوعفشو لع ظل لخ ب لوعفم فل تغلب بوصنم ةمكحلا بنطاق بان الك |

 اذكر وف موهير جم ]تتم وريم لوبجب نضر لف ويا نيت ف رتدق ا زنا طرشي رخل ا

 0550 لا



 َ ككل

 فوصوم_تغم النفل تفل بوصنماريبك وصوم قفل تفل بوصنم !ر يون د لاف بان

 ناز طرت يمت يلف جركل اعسس بي لوضمو لاذ با: نيد لخن ب لوحفم رك تف

 -مرميسار ملم كلضارتم_كءادتسم ربط شل عربي شرل بل

 «مكسقنالف ريخ نماوقفتتلمإ)
 لاح لاحلاوؤي ريت وفد تنم اي لاح يري يبخ نم - فوصوم إي لايلاوذاي زيي طرشاع

 راو 2س لت رول ف حب مد زجئاوقفتق ادم ب لوحه هيعرشركل ب حيفمفوضرم
 | دوري سفلا هداج مال ساذج اف -طرشركل حس مدقفب لوعفم ل تو لخخ لعؤ ال عروفرم

 | ركل ورجبراج-_رورجبركل بيلا فاضم فاضم يلا فام ارو جيمك فام اقل ورسككب
 ركلرتءادتبمءارتبم لك عرؤرم وه (فوذكءادتبم )مد قعر تكس ترياب قلت ةيتس فرخ

 داوي ناز يطرش لقي ركل ثا جو طرشم ا زج يمس لعب

 4٠ داطخ رثك همالك رثك نمإ»
 ريف فام قفل ضل روفر جالك - مولعم نت لفك ادم ال روف م طرش محا نع
 ركل حرمثوادتتبم_رهتركل ب لعاف خخ لعاق ركل بيلا فام فاضم#ديلا فاضم الكر ورجب

 لش لعفاقفل مشل فرم ئاضا بكرم ءاطخ - مولعمى في ضنك طرشي رخال
 اوميطرش مج ركل اج طرشا زيه يلصق لج ركل عاف

 # هيف عفو هيخال ًاريب رفح نم»

 ويب لكا الك ةرفرموجبر جسم وريم ولم نار ل فحح اتم ل روف مرش سل نع
 الكر وجبر يمت فرفع أري رسل رورجب ىحخا -هراج مال... لوعفم تذل فلي بوصنم

 وبي لوف لاف يي لخن / لشرف قالتؤغلفرظركل بيلا فاض فايفميلا اشم
 ريم مولعم نا لضعف و طري سالت رك يرق ادم درج يلف لهب كلاس قولت
 نيبال حس لب لختؤفلكفرظرك يروج كر ورب يمتو اراب فرت ىف لاف وهزم



 اوه يري طرشلمج ركل ا زجو طرشو ازج .يلعف لعب كل سس قلختو لف

 © هريغ بيع نع لغش دقف هسفن بيع رصبا نمإ)

 _ لعاف اذ حروف وعبر جم رت روي ولحم اي خر دعما ءادتم الك عر وفرع مرش مسا نه

 .٠ | ليلا ف اضم فاضم_.يلا فاضم نفل رسكأ رورجب سفن فاض اظفلتفلي بوصنم بيع

 ملم رك تحسب لوف لاق خب لب لوعقمرك يلا ف اضم فام يلا ف اضم ببر ك

 نما لخئلغش_.لامريغ نيقثأ ف رتنق اج اف ارش رج مسا لهب ركل رقم اهتم لوب
 فاطم اقفلورسكلب رورجم بيع زج فرت نع د لكان اذ روز موجب جنم ور يمن مولعم

 فاظم_يلا فاضمر بر كل بيلا ف اضم فاضمريلا فاضم فاض فل ورسكلب رورجب ريغ

 هح_ قلتو لعق نيب لخلس لخط هص قالعتلفلافرظر كل رورجبراج اد ورجبركل بيلا ف اضم
 اوه هيطرشيي رض لعف ل مج ركل ا زج ورش لوما قرير لعق لج ركل

 « عيش عتق نم)
 خيب عيش - طرركل لذ لخن لاذ ال روفر موت رجم فمي ليد طر نع
 لا رش زج ير يلعفرب ركل ب لعاو لش ل ل فموي مولعم اب
 -يطشلج

 «ملس تكس نم#

 نار لت يصولس طر شركل لطف لعن لذ لخضر عتيل دككم طر شح نم
 لب ركل طرشازج .يلعف لعب رك لع لضخ لظا ذك عومي جزين مولعم
 تيطرت لعف

 4 كبله دوست هللا صعت ىتم»

 مدر ولعم عرراضم لعثعرراضم ل صعت-- موق يف لوصف لك زن ماي طرش م1 ىت |
 لخبر وعم تقل بوصنمدللا ظفل_ لا الك عروفر موت رجم تفتر وريم نملع فرت ف ذكي



 عمها

 رم مور مولعم عرراشم لن وسن -طرشي رت يلهف,لمبرك ل اععس ري لوعفمروا لاف غيبسا

 فاضم الكرورجمر يمختكل - فاضم نتفل سمغلاب عروفرم بل - لعاف ذك عر وفر موج رجم تقشر

 ل ذجو رش ازج ركل بسب لوعخمروا لاف يلح لع كل يلف اضم فاطمه

 تيشي ملك
 هللا مكب تاي اونوكت اهنيا)

 عاف الك حرؤفرم ذراب ريضتواو - نلف ذكي مدرج مولعم عرراضم لن اونوكت_ ارش مساامنيأ

 ركل يرورجيراج- الكروب يمجك لج فرب -مولتم عرراضم لتشارك للف لن
 ليي اختو لاف بلجن ل نافل ضل عذره انفاكس تاب يقلب رع

 طر يلعف_لمج ركل ماج طر شو ا زج يلعف لهب رك

 4 هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيح»

 د. مولعمرطاعرما لا ول وف. لعاذ اذ رؤوس ري مت-مان لنك يفر ظريطرش م ااهشيح
 فام اذكرورجبر يمك - فاضم اهتفلر قفل بوصنم وحج. و _ لكاف الك عروفرم زرإب ريماو

 وام لوعفم لاف ند لخشيف لوصف هرطش _ لخنف لوضم ليلا فاضضم فام هيل
 -ديطرش مج ركل با ذج طر اوه ءازجج لحفل كل سيف لوعفم

 4# هللا هجو مثهولوتامنياإ>

 لقب رك بتسس لاذ ذي لخلاف الك عروفرمريضتو اود ماج عناق. يفر يرش مشب
 اقفل س ضلي عروس هجو_2ك_- - فوم دق ريف لوفم فرب قلاع افطر يلعف

 رك مث ادتبع_ءادتبم ليلا ف اضم فاضم_ريلا فاطم نفل رسل ورحب هللا اقفل_فاضم

 طرشي لج رك لماذ: طراد يسسسا لم

 اذه ىل ىناإط

 لرورمبراج -الكرورجريمضتل_ رج فرت_مال -2 1 فوذح م دقعرمشيف لوحفم فرأت ىنا



 ملعب كلرقرا تبع ءارتبم_رخ قمرا رتبمراغا مااذه-2-- فوز م دقمرثب_قلختا
 تيرم

 «نوبهذت نيا
 د يعقب ركل يف لوعفمرو» لاذ خخ لعب لخبر وبه فن مقنافركت نيا

 ْ «ىهتشت ىتش ىال>

 ءارتبمركل بيلا ف ارقمفاهضم_.يلا ف اضم افلورسكب رورجبىش فام لوصوم محا ىا

 هيمسا ملعب رك رشءادتيعربخ لعق دج ركل, لك لف لع رابع عرافرم تسري ف يهتشت
 _ياقلا

 « ورمعوديز ناتشإ»

 ورمع_ قطاعواو ريل فوطخليز _مولعم ىلا لقى رعفا_قرعفا تكل ثنا ناتش

 تيرم ييلعف ردت رك بسس لاف ليال لظاق ركل يس فولت يلع فوطحم_نوطخم

 «ةولصلا لهيحإل
 قفل بوصنفولصلا_ لاف اوم عروفرعرتطتيمن مولعمرضاعرما لختسيا_تبإا تحك لههيح

 يي قنا يطع يدخر كل تنسي لوفمرو العا قيال مب لوفم اف
 موه ىتم نولوقي#»

0-9 2111 
 بيير عن لعب كلل وقتل وق_.لوقعركليرئادتبم_رمشوه#ءادتتبم

 « مدنت ارش لعفتلم اذا]»

 افالم عروفرم ريم مولعم عرراضم لت عفت_طرش قعم مضيق كت اماذا
 طراز يرض يلعف لعب ركل ييسر لوصفمروا لعق ىف العنبر لوعفم ار قفل بوصنم رش
 تيطرش دف لهب كل يازج

 « هللا هفلخي ريخلا ىف قفنت اميمإل
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 ريخ_رج فرت ف - لعق امم عرف عرفتي مولعم عرراضم لفت طرز نميذرلغ
 يلعف قبرك بس قلختزوا لاف ىئبإ لم ايننفتييقلختؤفلافرر ورجباج فلوسك ورحب
 مممشلاب عروفرم هللا لقفل_.ب لوفم اظفل تفل يوصننو_مولعم عرراضم لف لخخبي_ايرش
 ميلعف مج ركل اج ارش ءاذج يرجي لعق لعب ركل يسب لوضصروا لعاف ىنب ا لحن لظا فل

 ير
 4 هعم رفاسا رفاست ىتم#

 ىببا لعند لئافام عرف زري مولعم دراهم لرفع. رش قم نرمي ىتم
 عملاق اي وفم تتسم ولحم عرراطم لنفس طرشي رج يلعفدلدج رك يتسم لعق
 هيب لوظمروا لاذ يا لش بر لوعظمركل يلا ف اضم ف اضم هيلا فاضمااكر ورب فاشم

 تيطرش لف كل يار ءازت يرهق يف لهب كل سأ
 4 ىكبجا دلنق ناياإل

 لاف ليال لاف ام عرفو م زري مولعم عرراضم لا دن..يرش قم نصيف ناي
 يوصتنل_ لطاقم عروفرم تي مولعم عرراضم لج اري رت يلف لعب كلب
 ريلعف لهب ركل دا زج لرش ءازجيرجخ لعق رعب ركل يسب لوعفنروا لاف ىلب لش ب لوعفما لك

 يرش
 « كبحصا بهذت نيا»

 ىلا لخث_ لاق ااحم عروفرم زفتي مولعم عرداضم لجهد -.طرش قم نمضي ني
 ك_ لعق الجم عر وفم تتم يمخ مولعم عرراضم لا حصا ريش لحفل قب ركل سس لك

 ماذج طرب ءازجديرم يلف دج رك يسب لوعفصروا ل ىلا لخير لوحفماحب ب وصنمريمخ

 هيث صنم
 4 م ركي ملعلاوذ لزني يناإ

 ركل ايلا فام فاضم ملعلا وذ مولعم عرراضم لف ىلزدي_يرش قعم نمت ىو
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 عرمرم لوجم عرراضم له كي طر شرخ يلعفرلمج رك سس لاف يال لع
 تيطرش يلع لقب ركل دا زج رش ءاذت رمت يلحف لعب ركل بسس لاف ىفي الش قاف بع ناك

 © عرزلا منيارطم لزني اهثيح )>

 عؤؤرم تحترم مولعم عرراشم لفل زني_طرظ قم نمش“ يفر لئامنيح
 رشي يلعفرلمب ركل حسب لوخفمروا لاف فيا لبر لوحضماب ب وصنمر طم لذالك

 هيلعق لهب ركل لع نبا ل لاف قفل مضل عرذفمج رزلا -مولعم عرراضم لوني
 -يطش عنز جركل باج طرش_ءازج يرجت

 4# كدماعي كقيدص لماعت امفيك )9:
 عرفم تيري مولع عراشم ل زماعت_ارش نم نم“ يف ظامفيك

 لث_ب لوعفمركل بيلا فاض ذفاضم_هيلا فاضم اكبر وجر يخيل _فاضم قيدص_- لع زا
 عرؤفرم تتيح مولعم عررارضم لت عاعببطرش يلع لعب ركل عسب لوعشمروا لف با
 ماذ# ييرجت يلعف لب ركل بسر لوعفمروا لاذ يو لخبر لوعفمامبب وصيد لعام

 -يطش يلعف لقب ركل ماج طر

 4« جهبتت لخدت ناتسب ىلإ»
 فاضضم_ ميلا فاضماطتفل هرمكلاب رورجب ناتسسسب  فاضم اظفلا ملا عروفرم يطور يفرلث ى

 كاف ىقي لحن لف اهم عروفرم ريم مولعم عررارفم لخط عند .-ادتبمركل يلا فاض
 عروفرم فريم مولعم عرراضطم لف بتلك ير ادت تبت لعق ركل حس

 -يطرظسا لعب ركل يجرد اير يلحف لهب ركل كاف ب !لخخ لع

 يطق اكحا نايا وم نام وكس لرسوم بج كبس لاوصاي اك امن
 ورشا مان ساشبلا- لإ ةيسس دهكم الاد اق رسود مان اكسال وم فلك لي ومد دمت ع

 كي لاعتسهريفو حتما عنتر رلى ردصص م ارواروصعم |لثم_ نإ يسد ذب ما ظفل لش



 بايك يدي
 -نو كل ع حشول_- رصاتسدنج ءاس ار: دصقهاك حضو ىك لاعفا ىنامسا

0 
 ك- لهما فالخي_جاتيم ل اتساع كس

 لورعع لزنا 1 لازن عررطح_ هل هةر ل صو ياك ارتاو ماعد(7)

 ل قرتفاو#_<س لام لب ىارتقا لش ناعش روا-اهت نوم لل صاح يس دعب (قتم
 كر عرصوج- لإ وحل بت ش ناعرص رواد لب

 ثم لاعفا 2 اسا(1) نع نيمو ك لاعثا 2اس: لصعاك لاعفا ىئامسا
 -ناعرس _ ناتش تاهيل نلتردا ل يسد فر تيل رباني وكدعبا غيسايي ىلا

 ل يسد بصفتي وفصرباني كم اهل اودعب ةعبل ير درعا قمل اعفا ساس ()
 لا حررط ىاروا كح لير كل او ىبت اك لوب ل نكس لت مج لاعفا ناسا

 وم لكسدقم ل ومساكن الكي قرف نكي ف قوس ب لاعفا ناو نوم ىئذ انروا رعتماك

 باتك تجب كه اج قدرك يواقت كا نوم مدقه ركاب كيدز كس اسكر واع

 -جددقه(مكيلع) لي سلا لاعاكل ادلب لشكلومت اك مكيلع) ي مكيلع هللا

 -2 1 ل وقل توررشت هير نورك د تمالع ل افا اساء ك سيب: قرفارمدد

 - بارعالا نلمابل لل ءامسايب تبت
 < ثثب سرايتغادس لكس لاهفا ساما

 كاي داتهدئاف دكة يق كابالا لإن تكسر مككاك ل عفا لش موزئروا قرت لاعفا احا

 مم سوفص لومشلا_ لمص )-ج_ سئل وعفماك انكي هج بع ناكىرعتم لفن

 كن طركذن يب شتدع او دص بج لوم لرب ف تسماطع يلا سريع لاعفا سا ج]



 تالع لوك ربات زف هصى أبت يشحروا هص لبن دعاو لإؤ ل لس بس وريو

 (ىلوش) ىقادروا كيش < سن
 كة اجايكل اهتساسسءابقن اس لق وكس ادق يب لاف ددعتنوم كوتش لعل جيت

 سي _اكوم لاوتسارهتاس ا ىلع زلوم: لبقا تل هيح ديرشلا تيا تكد ديرشلا لهب بج

 ركذ اذا بيوم لث لس عرشادواريخلا ىلع لبقا ىنعمب ريخلا ىلع لهيح

 (1«رفصكل سلا َعّضا) رمعب لهيحف نوحلاصلا
 ماكحا موك لاعفا ىئامسأ

 ايل او فارضم لاك ا عررط سمج كوم يعل او فاضم لاعفا سا :مكح اذظب
 او

 -جمرجيريذ عبو لل ث عت او فاشن ديز ديور ديز م
 ديورروا ديز هلب تذو تروا يلارعا قف نمل و ردصم ديور دوا هلب مم

 -< لاني قف نت ثلا لورد لش تروص لان ة.بابك دييز
 لبي اذا نيف عشر اعراس كتوم سيد قمري نا لومتماكن ا : مكه ارس ود

11111117 
 لل يواح ريتال كوع بادج اك ولاثم رمود ررطاى ا مكيلع هللا باتك#<بس ناءرف
 جب لوم اكف وذحل للا باتك كساب
 نايلاكرب مورجت عرراشم لتر باوجج كسرما قتيل اوفا ةس.اسا عرراشم لن : مكح | سيت

 جس طلقات دب بوصل عرراشم_ج.طلغ كثدح اف هص اذهل _اكوب ليك وصنم

 دوا فري قئ لدم لعام لوفوييركل اا البي ليث لاخاود لش لا هلبد كديور يكل
 روا رف قوم ررصم_ لاا اسود :بارعالا نه اهل لحمال لوم باطخ فوج ك

 مي( وب لع ي(1)- لا ليو وو لي فاكس ديور لع ترروص لا لوما اب برعم



 لخنؤتيوب قتمكبلط ض هلب ردا ديور كه لع ترروص لاقل انحاود ليبي اوم لوعفم

 وافي تمي نوم ما لولو وريال اجو ىلاخ تس أ بلطرلا نوم لع نعرما

 تهت 1لك ثعيدحروا اكو رولرم كتارا

 رشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذا الو تأر نيعالام نيحلاصلا ىدابعل تدعا

 تسمهدالذ لاعمروا سروري برخمالب يلع ثعدع لا هيلع مدعلطا ام هلب نمر خذ

 < عاد لاععس لئافي ديور وراس يعج انوب ناد ىكلاح ديور ددا جس ىلاغ
 ايان تفص كرد صم ل تروا سري كفو زكر رص ل للا

 هك ثددعروطب ررصم تميت اكس ستنب_نتشمسا ,,_- لهباف مسأ مراطتج مسق
 و تورولعل تول 3

 وأ مودي نا ريغ نم لوزي و ثدحي ىذلا ىراطلا رمالا وه دحلا ىنعملا ينل
 _ىضاملا لمشب نأ ريغ نمو مثادلا براقي ىتح هءاقب و هتابث لوطي

 مالا نئرجب('0)مالاب نورتتم(١)_ <. مود لعاذ م: لهم
 ءىا هتامذ حررط ىك لني بس سي نرش لوك كك - ك- لكك ماهلاب نورقم

 لكل وريف زينب لامءيف ل, لطم وحغما ومر يبلع تل ت الوم مادو لايق« لاح
 ادعوا نالاوا سما نيكاسملا ىطعملا ءاج تيت_جساتل

 لتر شالب لع تاالومممانت لابو واطكسرب ل وتفمروار بالم ا لعأذ : مالا نع د رجم
 - لو ليش هت هس لك رج ايظا لظف جاتك
 - ويدت*ثي لي كس لمروماوج :طرش ىلضبي
 . وود فوصوم ل عاز ما :طرسش يرشد

 - ومنذ كرفت ,طط رمش ىرسيت

 - لت شرد لحس لكتب لوشسروا



 معمم

 تسكت بم اشم كعرداشم لئاف ماركا سام لابتتسا اي لاعرئا.ذ :طرسش ىلضي

 روا ىجيوظتفلرع ليو لاجوم ست اشمود لمع ترروص ادت عرراهضعروا هن ارك م
 #و/ ايلا تا, مترك لاذ مسا ديلا تار ليتهم اشم كت مدوص كنا نام زروا قى ونعم

 طساب مهبلكو هيج سرك مق كوو ومب تسرو 03 عقاو ا عرراضم_ هم كن

 - قرطخ_( قرطحارفرلج م فص ) ( نفرين لج ىرطخ) هيعارذ طسبب ثك هيعارذ

 عرقا رش أ

 وب رتخمو ليأ كس لروما: رشا ىو ذ

 - هوبا مئاق ديز ج_وبءارتم(١)

 6# ءانبا دهتجم لجر اذه تج_وب نزوصرم()

 وبا مئاقلا ىن ءاج بب_وم لوصوم (-)

 - اسرف همالغ ابكار ديز ىن ءاج بج_و؟لاياوز()

 ديز مئاق يرسل( ه)

 لارمع ديز براضا يجو« مايفتسا(1)
 ”فدص ىا ٌةناولا فلتخم ميع_ رب رقما اتومداتغاي رو عررط لت 3
 < اعلاط الجر ايىا البج اعلاط اي فلتخم

 تهب بس انعكس ماقنتس لن بح اف بطال رين للتنس.
 عاقل اكس كى ايدج درعم تفصل اذ مسا وو وتومدارم ماك تورس لعن مسار جت

 ميشم ومب وصنضرجو ب مايبادعب كس عاف مسا سس نكرم ندور لوعفش تي ربثتروا حفر وك يس

 اياك هد بضياب قرت قرع ةرطكركا روا_وم فرم قد بضرب نب كب لوشملب

 (مهرفصوربأرلج زرت عرش ) - كدر تفاضالاب
 ني كل وعفملب رولا د نر ياني كل عاف ومدارس كتموب قس وحفل



 معمق

 رج تس كت فاضااي اكعد بأ اني قرتؤوم ةركرلاروا_دم فرتخرلا اكعد بضرب

 (6ريذرلج موسؤص حتر عرش كعسم

 لإ تكسب لوضمر شوك اجساد بصنع تنفع
 ليعف ىلا و ةرثكب لاعفم وا لوعف وا لاعف ىلا ةغلابملل لعاف ةغيص لوح

 هطوم رشب هلمع لمعبف ةلقب لعفوا
 لوكفروا لاقق نيل كل كوتاس كس طئارش نا [ررط كل عن ما هضاب مسا

 لقي للتو اهرشلك اكلاعلم

 لثثب سبب تاذ لا كت لالدوج ب نتشم . لوحفم مسا ,مجنب مسق
 باث ناجم كس لطف بركه ساخنا قرفدبا ليث عررط كتاف ما تاما ا هس لوب احناو

 هايد عنروكل كا

 ساروا ع ىزال ررصوب نشوب ب_ ماو م نم هييتم مسا .مهش مسق

 -ك توضرولاوم مقيد دصم قت اسكس

 زج كاك لع سزج اي كه يطرش هس لكس صاطرش لب لمع طئارش
 اطلارشي نكرمد قباووصوم ورش رسمت وم نرقص اكر صم رغم تفصال ٌُل لرسوو ومرتب

 ريو شدو لت كل كس لكل لش لوعفم يشر وا لطف إل كك اني لشن ثنثب كا محا
 تتعب مال فلا .رثم تضع لير واي هج لرش لوك كك ذ_ اكل كريب تازومتم
 -اتزم لاك فاو ب رشم ترف ىلا خصم ال فلا دلتا م

 ساتوم قمل اورارتساو مود لش يشم تفصل للا !تاررش كل ايتتساو لام ؤيهشا

 وكشلا ليث همت ضبا لين قي روصو راش 1س طاف كس لاعتتسا كر يشم تنم 3

 ريف فقالوا لو تك ( نح )وكلا ليل كج دد مكس سا ضتروا لين تل ( نات )

 لومتسيلس ساره مالا ندر فما مالابفوعمبهع تذمر ليف لن قضوا



 رع

 رم ليوم يمتص يدم ىلا حس لولو داي دم فام اي مالا فحمل ومتميز توصلك
 د هوك م لدي رتقتريماي لطاذوبم عروفرم(1) بارا نلت ب لوم

 -تدي» لموت لج ركاب كل ومر ظب_ذرخمر كا وو بون ()
 نجل قف ستر وصو رانا ول عاج دعس د بروس ناك «تسرجو كتف اضارورجب (1-)

 - لزم اجانددروا عر اييف فلل ليل« تدوم نساوف سس لإ

 ىلاخوجروا نلستوو كال وم لبر يود لع لتروا نسا امد وعربي لي تفعل :هلطباض

 تنصروا فلثكفرط كر مضأ ى إف اضموب ف اضم مالا نئرب تضم رواء عد لد

 وع فاضمم اللب فرعم ترفع اب لس ريل ىلإ اضم فرو فام م اللاب فرحم فوم
 لولا يب فرط كو ركوب فاضم م اهلي فرعم حفص اب لس ريش ىلافاضم فرطوج فرط
 -لوالاجان

 رش تنم() - قرف نايصرد وك هبشم" تنص روا لعاف مسآ 5
 تس لولو ىرعتروا زال لتر كف مهارواجج مذال
 بهساتوب ثودرعل ع لع اف كارول ماودو تول يشم ترفم ()

 لو ةسوم لولد ىو روز ىيساك لع مكادوا < يذق لاف اك بهم ترفص (2)

 جاسم مدقمال مان ماروا(لسدم لاتدقم لومتماك يم تلف (0)

 لو ثحايمدتج لاهي
 لت ترايعل ا ستر وص كررشم تنص (0) لكاس نا زول( 90) فير يم تضم (1)
 تلاد. اتوب نتشنيسس مزال لج مادو بهم تنم : فيبر عت ىك هبشم تفص

 اكول صئكرلا نسمح هس قس ماودروا توثروطب لب تاس لري تاذ ناهس
 ل يدع ترفصروا لق مساج قرف وسد مكس تروا ماودروطب نصف ضو انج |
 هج لركاوم زال تفصل م سعشم تفصروا قر ام تفصل م لعاذ محا



 5 اهلل

 مالك الق وباي ديبي قتال تحس ليبي هب فيصل وفن ا هب
 هس جدولا لث لذ 1خيص كس شين اتوريك التروا خئتروا رشح جس قى ميت هتاس كس لق
 12 زال لحث هم تفصر ايداتت ن_ فنعم كال مزال لعف لج اتاجاهكم يشم حفصوكسا
 لكي سس ىرعت لخ لل

 اوم فلازم كس تيس لس لوف حساو لاف حساني اكشن ترف ناواك بم تمم

 كساس لويوخر وج 1ليبر نازو كس لوعضم ساروا لع مسا فيصاكد يهم تمفص ني جس
 | آخ اكمبعم ترفصب زو كس لعاذ مارلي يك ةساررف ريفا بحاصدوا سب

 - ديهشاز اكدهاش بعتلقن ًاليبس ىلع <
 لوك ات ع_هتاسكس عراس قلب نإ اس تبع ناد! هبشم تفص 23
 هظيمب»» ل دتمل_او بيعروا نولج رشم تفس ايكو سا ذى نايت

 اذهل نازوا ىايق يب هريغد ىمعاءروعادوسا« ضبا يب جس لآ نو كس لخأ
 - لا نان ديلكوماق
 2 ه- لكي ضب قركل كو لخثتي!اقلطم ردم تنم: لصص اك هبشم تفص
 طرشاك ل ابقتسا ب لاعدشا.ز لم شا ءومرتخشبب ليا ىلعسس روما جئايدورل جس طرشي

 لطفي لكم تنفع يداي وتيددا اندم لتحمي لوصوم مال عرط كا سي
 ل كلا نايريانك هوا ب لوم شاد قبول ومما 20 هالاذح

 داود لأب صنم وكب لوط ةيساود قذال
 مال فلا يعررطاىا لع رث سويكاك لابقتسااي لاعدنارز ك- كس بهم تف

 اتي ذ بآسطرشيب كك لوضم ساروا لعاف ما دبج_انلسرم سيرتتم ل وكب لوصوم

 و
 لاه دايز كل كس لاه انوه قتمالاو توثروا ماورررتاكههبشم ههفص 1[

 ا كل سا داتغاري لوصومماإ فلار واس م رلتسؤلشرورع دو لل ساءرثاك لابقتيسااب



 عدع

 ياام ليك فاو اكل وصوم وس جمال فلاري هبشع هتفصرج ٌلافتالاب ل اتوم ليش

 - [لس لبسك اتعا مول ل يأ ج [بج

 نسيه نيتروص هراغثا ىك هبشم تفص

 لومتماك ووو نار كوع م الا نرحب يكد م جتا ريك ال تفص رخيص كج :ربصح هحججو
 هي هدأ رج أوم ضروصوج يل كوم ىلا حس لوفد ا كوم دجتاس كس مال اي اكاوم فاضح

 درج اب بوصنم اكو عروفرم لوتس كار يؤ لايتحا نخل لي تروص لير حس لشي لاقروص
 ده ىتنبل ثوم هدانا يروط ومب دقلة ىد برضوا ب حنت 4

 روص نم حس لاوم ف اضم لومتماك ار واوبج م اللي ]رحم هش ذم: تروبص ىلهب

-_ 
 ههجو نسحلا ديز كيو: عرؤفم لوم (1)
 ههجو نسحلا يوب يوصل ومس( »)

 ههجو نسحلا هتيتوب رورجب لوم (©)
 نا كس اور م ازلب فرم كل ومتسواوب م ازلاب ف رعم و هثم تنم :تروص ىرسود

 -تس جو كبارعا كذتيس ل موص
 هجولا نسحلا كوب فرم ()

 هجول نسحلا وب بوصنم(م)

 - كدمدج نتروا نتاج ولا نسحلا ومرور لومعم (س)

 نوثوو مال فلا وا تفاضا لومتروارمب ماللاب فرعم هبشم تفص : ترونص ىرسيت

 كتب صتروص نمت كك اقوم لاذ
 هجو نسحلا تيوب ع وؤرم ل ومس (1)

 ًاهجو نسحلا جي وب بوصنتل وتم( )٠
 هجو نسحلا ومرور لومتم (س) إ

 سس ماس س2 2 سس سس جس صح صصص خطط 2 طخ سس سطس سم ص222 2س حسا تح حا نان حن



 مو

 1 /نب لئر وصور ل تروص وى لحوم م اللاب فرعش فص يصل |

 ديم لمتاجر وكل يع تروص كفو م اللا نكرر مرر ى دوا
 زاب بارعا لوتس اضم لومتروا م اهلا نكرر تفص

 -_ ليوم لح أو لتروص نيل اسس لا قل ومتسروا م اللا كور تف خيصروا

 - هلم ةءاج بارا لوني لومخم وم اللاب فعمل ومتسروا م الل نرمي تفس خيصروا

 ماكحا مك نيتروص هراهثا
 ْ ل نس وم نساروا نستروا عثروا ف المخا روا عرانتما صتروصروا لاسم ل شم تفر وا

 -لز + منا كسدايقل
 - ل عشت لتر وصوو حس لن نر
 نحوي لوم ف اسمو و روا وم ماللاب ف زعم تنقص هغيص : ترو ىلشب ىك عاضتما

 فر تم لع بيك لاك س عيدجد كم تتنك ا ههجسو نسحلا تي فرط كم الا

 ف لولويسس بو كت عب اشم لا زن تلي يرونعم تف اضاوج جس فرط كور كت فاشا

 -ايدهسارق ع

 هوروا فرط كل ومتشب فاضمم اللب فرعم تضم ؤبص : تروبص ىرسوح ىك عانتما

 لااا سي دج وكذب تكا هج نسحلا بج فرط ري فاضم ل ومخم

 لوم ح فذعك نيوتؤ اي فيليب لوم سئل صاع فيفتى اوكي لكس تفاضا

 سوم ف ع س تنفم ل تاف ل فوصومريمخاب سف ذع كس عت نلوف هيت نون ايس
 لو وجو هروب لوثتت حلا تفاضا ري! ذيل نسحللا اهل م لص هجؤلا نسحللا_ بج -ت

 غد رار عسير ا ىكيسسا حس ج ونكت يد لا دئافا كك

 كيا حس لع لوتروص_لوس نا صحت وسوو لحب لاب دج حس لش لوقروص راما نا دوا
 ربيثتج وم قاضم فرط كل ومتم ل ئارواوبن مالا فرحم ترفع نيم وريف فقل ترروص

 يوب ماما دوا نيرعي  فالتخا ضاادهجو نسح بوب فاضم فرط ىف وضم



 مس

 00 - لإ ةيسدارق# اه 4_2 قرعشتررورطوتاسكب تحات |

 لئاق ب اجاذبل لوم 1 فيي ظفلتفاضاك < لات ب جد كف © |

 ذلك نايا لوم فاطعر يمس يلا فاضعروا نروتتعسس فاضم كل لوم فيض ك سدد ْ
 ( قاضمروا - تلوم فذع نيوتعس فاضءاتف لتر ود < فيس دد لدا لاهي

 لوا 2: توم ناتي سد لش تاجو اقتل وم شئ طعس يلا
 دهس امس تحاقرشإ كير 2 نملرداه هك 1 انتكاب فين جف

 فزع ف يل اهيهوددا هاب لوم فيختررق ى د ىذه ا ف يكد اجرك بسب لد ا
 ل ققتر صتروصو ردت ياقب دعب ك- ذاب لكس نلت س ل هداهلا_جس لع عس نيت
 لح لومتماي وم ردثا كس تطصوو ماوقتج دوج وسرير ثا لس نب لت روصوو سس لش نا

 ذي دابر وت اسكس فوصوم ]1 اجاجابك ل سانتا لين وف لير وص ساروا جس نست هور

 ود لش نتروا < جركاوم ناك هيكابر و اكرم دوا جس دوج سريا شن ناك

 ريل نلا كيس يجي كف دم ناتاهلكسا لين نلت د لن قي سر وصوو مو لوم لير“
 هدوم كس يد ابدت سا فوصم

 ود شم ساروا كل كس ابدر ريمي تمرورظ لب ارك يس ك- للا ناسيا
 -لوروجوم لير

 ليئلوجومر يموت اكس نت: يتروصوو نشل لن ىك تفلج لإ سرور ايات رايك وورد لوا

 2 4 يد ابرد دتاس ا فوصرمت فم ئ كك ىلا وو لن قي اي هدروا ل عود

 هي جرم م ناهس لوم تورض لري
 وكل وتس ١ رشم ترفص بج كسب دباض كه ناهييروا تفرحمكسريمت :هطباض
 ربات لاق محا لومتم اكس ا_لكويك وم ليد كس يشم تنص تتذوسا وق قر سد فر

 لبث يشم تفص تلو للا وو ماب دهس درج اب بصنإ/ل ومتمزي_ 1 تفصخيصوو بحب رواج دوج وم |

 يس



 مدم

 كقو ىاروا 18 (لطاز اكرم تصر وأ 17 تر ثول فرط كف وصوموج كريري يأ

 ياكريم لكوي اكو حظا كس فوصوم يروا ثح اكل حررط اوكا هين ايوريكد ظلك تنضم

 نوديزلاو رادع هجو نسح ديز ق.+ جركاوم ىرورضنعكر تقبل اط مدت اسكس حتترم

 كك هجحو نست

 1 اس
 ىف لدي لعفا نزو ىلع ردصم نم قتشم مساره ليضفت مسا متفه

 ىذلاو هِي رخآلاا ىلع امهدحا دازو ةفص ىف اكرتشا نيئيش نا ىلع بلغالا

 ماودلا ىف ًادئاشف لوضفملا وا هيلع لضفملا رخآلاو لضفملا ىمسي داز

 ش -ةنيرق دجوت ملام ةهبشملا ةفصلا ناش رارمتسالاو

 اياب تاس دايز تدبن انا سرسود ل لا يردصم قثأك اتي يو تسرد

 فالي تدايقنا ءاهنا مانت تليضف رخل بر[ ملعب لا ءاينالا لضنغي.اناو

 ساؤشاه رود لش سجس اتزم تس رايقنا لكتاذ ايا ناايعاكتليضف لش لاك ضلابم مك

 به الاو فران تهب كذ بار شري زن بجانب لت اماك

 هرنصت لش نا امتد رشا روارم ا لش لصار ظروارمت اق حس اج اي نانو كح لإ ليضحتم لق :هددان |

 | امهم (0-نؤ زوزشوو لأكل تك شنت ارك جو كل اوتسا ترك

 (و:رؤفصاريفرلج عجرم ررش) نوم تاكل نيل نا(7)فذع

 لمع اك ليضفت مسا

 هس متقد لكلاو بضنرمب عقر لمع (0) بصن لم (1) جب مود لكل يضف
 رتب فرظإي لاعربانب (>) تيل وتضمن (1)

 البار لاثئّلاب يحب ؤتاكردصم لش لا ل ساج_ فيش ل اعي :بعصن لمع الهب
 ب نلا فرص اتركك لش تالومتت مانيب لس ساس جس اك دادي نشك لواي لش للا



 أقاطم لع تنتمرتن( ")يف لوم فرق(: لاع(0)ريث(1) جساتركل ل تلوم |
 لامابكارروا<- فرت مويلا لي لاش نااابكار مويلا كلنم نسحا ديز يباتركل م ا

 سور زاروا لوم هدإي زل لأم ورز[ تت لا رفن زعا والاه كنم رثكا انا دوا جس

 وِ رزيمت أ رفلروا الاه لبي ساو ل وجب الاوربظو داي زكر فف

 ل لكل اع كل ركل كش نااذب/ و قيعض لوم وفود فرظروا لاع

 حمو كس تريح لادجتاسس لق ليف روا-جس قال ةحصب اشم ىى زوجت

 ما لش لاك فيعضاخا لوم كير واج دوج وم سعب ام جس تركت للا درب ىقدح

 سمج ليضقسا سعب ساؤلاعيز لطر ىدنع بقع رركل ع لاف لؤمج ما

 لكل كلوا قي رطل دوج ومدي اشم جند اكلك

 ليضمن وب رحب لوف اوف وت ترك كك قمبر لوعفم يضف نكي
 -تاكع يدور قوم روك بج راع لضفلروا سوم لاب وكروا اوس يلع لفل وح »2

 طر كوك عمر, قلت ل وعفشروا

 رتبي (1) نيت صتروص نغن كلج نوم تيعاما ب وفي فاس

 ص

 لرش لخبر يفت ركل شرم هن محاا (:س) انك لكك زرابي ا نركل

 < فيعض ل وموكيت عاج لكل
 0 و ا م ا ا

 -سيائا شوي لش اقم |
 كس ًاقثلا كس قثئرابقناب رواوم تفص ى ثليآ ك طفلرارتفاي ليفت :طوش ىلهب
 و لوشن و 1رسودروأ كرر قلتم ورواوب تفص قلت

 1 قرود واو لفن رابط شر اوجوب ىيإ شرخ و :طرش ىرسوح ا

 0 كيل لزب موتا



 رمل

 ئراكلاماهفتساي ىناي ربح ليضتما :طوش ىرسيت
 هلع لضم رارقفا كس ئاىرسودرد نوم لضم راهن كس (وئاااك لتلك يداي
 لاحم ستي قثمدحب كس نوم لو كس لنك جب يي حس سوم لقد كس قي ان<

 هبي لي لاث لاديز نيع ىف هنه لحكلا هنيع ىف نسحا الجر تيارام تيت
 قحضلاو ثني لس اجوم عاوروارب ا قثاكس مالكل اج عاج ان ركى نعم تساناف كس تاثا

 تةلاباك
 تم الجر خي بلياك طفارابناب ليسا نسمح شارك يسلط لا با
 ملكا قري زروا لكرلحع يروا تضم كل حي تمل عر قلخت ل نر ايقعاي دواس

 رواج ديط لضم ذ هذ نيب رايقفاب واهس لضم لجسو نيب رابتإب لحح ميداس كرتشم
 هدايزهسوللا كدي مرسل ثول 1ك اسك دول جر كيا ذل لوب ب تن تشو ىلا

 باو ومب لو ىفنر سا بج نادت قدم ربا لرش بس قاباوسلس ترش للا - اهتمت
 روا يلع لضف ل صر نير ايفا لكرحب  ىفثوا كتاب لا سيطرش وت اكياجوم فن ل يضف

 ليث لاثم سا_ ب فير تت سرس كري زووصقندعب لس ىثلدواح لضفيزب نيعر يقفإب

 [رركل كرت لحكلا قب ليضت#ا نسحا اكتسيئارسهتسب لوم العب سمينا
 -< لطاقاكن سحا دج جسرباظما لكلا دواس

 يس اتركه ينس لك طرب المسد لع ليضع ني تروصرا: تيلع
 ليضقتا قكب جب كيس هدعاق دجساكج :1- نمح لن نحكل يضم لن تيروص لا
 هي طركاوم لف نعمت وب عاد ىفنلا تت

 ليضقعا با دبل لوم قئكديقل قوم لاو نب يقلد يقع بج كجيددعاقدلكك
 قب محا لبس اناج هر لاب لخئصا قاب وم ىئءكل مضت فص ف قاوم لظاد أي
 جلاب درك كشر بان لاف يس كومه لثث سمح
 ةجحلا ىذ ةرشع ىف هنم موصلا اهيف هللا ىلا بحا مايا نم ام



 رداد رشاد وار خا لع لص قب حرش ريش ل آرب نزو كس لنا ديبج ليفت بيجو

 طرشل_ كس ثدوع نذو اك ىلعُف رواج اجاجايكف ذع لب تالكن ا ف زم نقب حا

 دوا ديب 9فرص حمانا لير ربحا. تت, لع بج كوم ليل يضف ةيصاكل ا تدوس

 - م لاق اكريفس تسبب -هوع رم

 تاباولا هياركاجساج [بجتسس نتتء جس ل آس باوبا سئ ليعمل يبي

 لج ب قت كتبت طك ا ف[ ال يضف سد جوج انركل صا قمل او ليت

 هدهسدرجب الهاي دمي مو ايدايو مدرب ى اب رايديزع الف تن عر اثل ليا زركا داهتاكب جت
 و6 تجاهل ل اوبا هيا قحملاو ليضتتسارلا نم وب قحلاو بي نولردنا كس نت”: بوبا
 لس !جايانع ن واكل عفا حس درب الع الوا كج بدق طاطا يكل يضقتم حنت
 ظفلاك ىوقا «ائفلاكدها الثوم قملاو نسحاي ترك ت دش هاوخ لب اطمكسروصقت عب

 وق كوم بوصنمنج عاج ايالدحإ لس لا كرير وطيور صم كباب ىلا ايتاهر جب ظئفلاك نسسمحا
 حبفا«ةرمح ىوقا ءاجارختسا دشا مج كك_اموب لصاو نتمالاو لضم سس سا

 -اجرع

 لباق ةبشم مات فرصتم ىلالث لعف لك ل طئارشيب هل كس ءانب كل يضم جيت
 رلج 9|فص رضا عررش)- لعفا ىلع ه نم فصولا سيل لعافلل ىنبع لضافتلل
 (1ريذرلي ف تفكك اهنا هيفلا رش كل املا حنو » رين

 - لو مكي - ليضع اب_.اكآ ف ماش نبا هدتان ب3
 لهي تراك جس بعلالنلاطع حفص لاول يشأ مكع العب

 وم لمت تاس مال فلا ليضقتما

 هداك يجادل درت يب بهاد تقام دم مكح ارسوح

 ل لروص



 مك

 وب لمتسيت ساس نس ليغ تروص ىلهه

 وع فاضم فرط ورك يضم تروص ىرسود

 يت روص كثب كتتقباطم مدعروا ىككتنقباطم “لإ ءاج لاو لورد : مكه |رسهت
 لم بسلا روزش) وب لاب قتماكل يضف طرب -.؟ فاضم فرط كلف رعم ليت مال

 : م

 < لوس لوقير نلت لاعتسا كل يضم
 -ريمع نم لضفا ديز سيقو« لمت يقا كس نمل اعقسا كس ليفت: (0)
 مال فلا ليضتما.موفلا لضفا ديز هجيجوم لمت ديت كس تفااضا ليفت (0)
 لضفالا ديز تيوب لمت تس راغ دبع

 لضفالا ديز توم لمت ريتاسكس دا هيعمل فلا يضم .(اس)
 . | وكت فاشا جر دارسودرج م دحتاسس نم لاعتسا لما كلش لولاعتسا نوبت نا ج3

 تهساكمال جرس وله لاء

 -< اج انيبوم لاس لولاعتسا ونت نا لضم ل“ :هلعباض

 رغم شيم كل يضر نكاكن ورب لمت :مكح اك لامعتسا ىلهب
 و فسويل ع هوب ثنوموم ركون وب اوم رثثتفوصؤم اكى لا هاهخ_ هس بجاد انالاكذ

 نوديزلاو نادنهلاو ناديزلا < دنهو ديز -_مكؤابآ ناك نا لق روا بحا هوخا

 برمع ْنِم لضفا تادهلا |

 يجو انركمدقمكرورجب حر لص لوب ماهفتسالا ىلا فاما ماهفتسا لوم اكن مدل

 -لضفا نم مالغ نم تنا اي لضفا نمم تناهيت <
 -لي مكر ل لاق نعم زل فرغم ليفت /1:مكح اك لامعتسا ىرسود

 لا اج ركز لاهتتسا ا تاس نم (1)



#6 

 ليضمن دحاو فوصرمر الس بتجاوانال قا طمكس فوصوموكل يضفي( (0)
 نالضفالا ناديزلاءلضفالا ديز تيك رار وجب ليضفتو مما حمو رك دعاو لك

 تايلضفلا تاددهلا ىلضفلا دنه _نولضفالا نوديزلا

 لوو روصو كل اتا تنانا مكح اك لاصعتسا ىرسيت

 ايدي كوم ركون روادرفسك سيب مكاك ادم فاضم فرط كورك تروص ىلعبي

 نيلجر لضفا ناديزلا مج < ىزال تقباطم نايمرو ك ميلا فاضح وا لضفم
 ليواتب هب رفاك لوا اونوكت ال روا_ةارما لضفا دنه -لاجر لضفا نوديدلا_

 -هبرفاك قيرف لوا

 لكلا تن ليلا أي ل قاب نتشلاو ليضفت لح ليعاعرر يوب ؤرعملا ىلا تفاضا(!0)

 لاو صقانلا يت بجاو تقباطم و ايكوم تنم لت لس قكىوركل يداج

 رباكا لاش ىقئاطم لاو تقياطموم ب لا ركاروا ناوره ىنب ال دعا حبش

 روا_ةويح ىلع سانلا صرحا مهندجتل و لاثم كدقبطم مدعانل ذارا ء اهمرجم
 سلاجم ىنم مكبرقا و مكبح اب مك ربخا الا جدراوحررط ل ونود لش ثييدع

 -_نوفلأي و نوفلاي ىدلا افانكا نووطؤملا اقالمخا مكنساحا همايقلا موي

 مكب ملعا مكبر ع لوم لان لضفأو را لغتك [:هدئاق |

 مه ريبك و مه ريغص ىأ مه رغص !و مهربكا مرقلا نمرثكأ

 2 طل
 ردصم متشه
 قه اتوب اكثردع«ي ثدعاتن رد تلالووج < ماووررص : فيرعت ىك ر ددصم

 ماقوجب قت قني ث دعس كت لالودج جب ماد وردص كلوي فيرتتانرمر يفر
 هس اج[: شئ ودرارول ناي كد لش ىراف-لومر يخأب



 مما

 0 11 ا

 تاقلطتم لخفلك_ ا زقاوب لص رد صم يل لاوفا بج ل ويك سب نتشااتاعتم

 - بر اض « برضي برض هح_ابرض تاو, ل ساردصم ريل كس
 فر وك ع تف لوم ى الرد صمرلا كي ركلكااو لخؤي_ار رس: لمع اك ردصع

 ركارواجسايد عر وكريز لق نقف فس لا قال ددصم اق ةديز م ايف ىنبجعا تايد

 ا ارمعديز برض ىنبجعا تبا يد بصوأب لوخغمروا حفر وكلك اقووب ىورعشررص»

 نب لط ل وعغم (0)ومدرفم(1) لن نشرت طئارش ونش ىوك لمع ىوك ردصم
 تدعو +( 00و, ترتصم(#) فرط رد صموب ع اروجوم نربي ىلا تشرب تري( سو

 -لائارش كد اءذهل_ لس لكبح ا_ومدترلصاف نايمرد كس لومتم(؟) وهن

 اذهل سوم لاب دقعري سا لوضم اك ل سا فيعض لاح لكدج ردصصل

 لام نانعْديديز ب رضار مع ىتبجتعا أ ارمع ديز ب رض ىنبجعا
 لاف تفاضا بتج بس دماج فرط كل وود لوخفمروا لعاذ تنفاضا كردمصتاك :هطباض

 لعءاف ير لابيؤلارمعديز برض تهرك هبج_اموماتعم عروق رورب اقل وج فرط

 فرط كل وضم رواسب لوعقم وصمم نول اركروا < لعؤ عرؤرم مروا اكررص

 نت اكرم عروفرع لاذ دحإ لسا روا اوم لوضم قش بروصنم لنذارورجب لوضم وثوب تنذ اضا

 بديز ارمع برض تهرك
 هل و الي فرتسررصعروا

 روا حف روكيلعاف قوم ىعتمر كابي عفوك ا توم ى ارك جاجركل ميج ررط كل نر دس

 هس اتوب لاوتساحررطٍن تر دمروا كيس د بصخول وضم

 اذ اميتي ةبغسم ىذ موي ىف ماعطا وا ةبقر كف ب_رب نون لامعتسا ىماغبا
 كبت ه<سإب دهس بضم اعطا لاهي باةبرقع



 معمم

 سانلا هللا عقد الول لاشوب تذاش ا[ لمت“ لامعتتسا ىرسود

 هس ركل كر لقروص ل ويت#.« اللي فرس توم لاب نورتم :لاصصتتسما ىرسميت
 كت بماشم كلك د صم كئيل ساروا جس قفاوموداي زل لايق نك كم ترروص لب
 -ه راك وررص لع تروم ل ارواج بورك واس ت

 هيد كت مماشم كلف يرد نبك ياك با لج رف لابس لمادا 7

 ٠ ده تسدد يس
 2 ا م 3: باوج
 لوتس كس لصا_<س قايلااك عررفري لاهي هل ايد بادجي فس ضو انج لتس
 (ةريفرلج ميس رعت شاع )-
 انوم لئاع ل تروص ل كو لوم تناش الاي لمت صم 4 اياه ل غ ست تروس كرسودروا

 لش ترروص الوم للاي نورث دصم كج ايكهكيب لع ل لش توصى رسمترواجسرثلا
 ( ومش )لبو كب صارخ رو ل ساه لقاانوب للاع

 ده اللا لن م اقضووردصم :هلطباض

 ليز ًابرض يروم لاو لدب حس لتقل ر دسم : ماقم الهي

 يع اوم تسرد ان ةرجتاس كس اه لف ريتا سس كس نا لرب كردسم لا : مقص | رسموا

 كح لؤرتود ناعروا نا هس ل بحاص_عفدي نا الول ليك سانلا هللا عفد الول

 هيرو تك مقفكن ا داس

 قرف دنج نم لعف رواردصم
 به ناجم ف ذع لع ةاكردصصروا (كسوم سيب ص لاف اكلن()

 - قوم ليتم دعواه ىلا ومرت يفك عاف ع لن م)
 الج زجاع لش يسد حفر وك عاف ب اناكردصم نايا د عفر وكل طاف بع ان لوب لن( :س)



 ( )ايد سئ روكللاة بعان
 لو تام ياي لك فاضمددم
 هللا عفد ال 1 ومر لوضمرجب لس لارواوب اضم فرط كل عن :تدلاه ىلضي
 -سانلا

 تيبلا جح روا دهز لسعلا برش ىنيجعا بنكي - نا: تلاه ىرسود
 اليس هيلا عاطتسلا نم

 ناك امو 27 وضم ليلو فاضم فرط كلف تلاح ىرسيت

 -ميهاربا رافغتسا

 بويخلا ءآعد نم ناسنالا مئسيال يري رك 2-لا: تفاه ىهتوج

 وكل وعشمروا قر عاف شرعي فرط كف رظرب فاضمردم : تلاه سيوجناب
 . -ارمع ديز ةعمجلا موي راظننا ىنبجعا كاد بف

 اهكردصم م اوك تردصم_ هس. اجاج نب ىتردصم ولم اما الوكم مش عروش ردع 33

 انيكردصم موك ناب ردصم لع تقيقحر الكوي عررط كرد هج ركل وكي ناي جس اج

 (ممهرؤسارنرلم وشت) ساذج
 ماد لش وامس ركت الدب رد صح ظقلوت جس هوردصم م: فيرعت ىك ردصم مسأ

 | ايدقن ار وماقيت> ومار نكندنم نتشب لدم ىردصم قحنؤ سوم رن دوجوم لش للا فورت

 ا ب ءاطعا ىطعي ىلععا _لاشمى عقيتح_«

 الاعيق دج ردقم»و نايا لاف ليا ضألاتف باًالاتف لتاف بت لاغ كيذت
 تردصم لميس لع عجروا_هي_انرك تل كل كلاب ردصم مروا ليك كر دسم بسس
 تروا جس اندم خت او ضبرلي ك خت رواج ابرك وتوك ال فلاش وا جس جم حلاو فاهم |

 نابصلاريشاح)-اكر وجف < مراجف روااكر سي < مراسي جج_جساتزب لاو فوصرم



 ممع

 وهدد لصف يطرب اترك كرد صم ( رعي رج تؤم
 - | درك كر دصم حجر لن مول ىلا رئارسلا ىلبت موي رداقل هعجر ىلع هنا شارتخا

 رك كلك و مووجوم لص اك اهك سس ب ةروابس دوجوم ل سف .لكالاح

 ىلبت مويا تلج [دركل كردقم لع جري للي بس انك ل ع هج

 ركل كلش ساوج -هسسدقم لك ع جريب لاهي للي سئل ومسك عمر وئارسلا

 , ميم ص شاء

 100كم 101) جس دما
 -ديز توب فحم اقم اقوي نك 101)

 - كبسح هتيجوب ريفا مئاقوج_قححا(0)

 سحتسالا
 لك فاضنرونركتسينيس قماكس_ب ع تناضا ناش فاضم مسا مهن

 بوشج جمهور فاضم 1 ًاريدقت رجلا فرح ةطساوب مسا ىلا بسن مسا

 ديزل مالغ شلك ديز مالغ يك ىيزقج ف وطساوفرطكمما ادى

 م

 ير ّلاب_سلتك ىيزتتر بف رتيوتسو نباروا ىلا نايحإلا

 للاع ردقمراو فرت قو كيد ن4 حراج ز- < ناوكل ئاعاكر يلا فاضمكف التخا ارسددو

 - ل ةيسدرارقل اع فاضعروبتروا جس

 لك تصوم جت نركرباظوكج فاك فى رورش ب ك- < رزقت لرب نم 9

 < قاكت ابنا فصل كس تنور يزتت كمال الشباك ىلا لع دحا و لك« لج

 سل ديز مالغ« لجر لك دوا اجمل صاح وو لولداكمالكوج صاصتخا دئانك



 , ىئشل ىئش داتساؤ“وقلاكتذاضا

 ماقم موقيلم وا هنيونن ةلزنم لوالا نم ىئاث ليزنت ىلع رخال مسا دانسا فيرتت
 فتيوتت

 نم فاضملا ديرجت بوجوو نيونتلا نم فاضملا دبزجت بجو انهلو 5|

 (بهذلا رواش حرش ىرضح هيشاح) فيرصتلا
 فالتخا سم ساب كس لئاع د لا ناس لاتالا اب اندم ددرحب اكديلا فاضضم1 373
 نلءا حراج زروا دج فاضم ىلا اكريلا فاضل بس ب بع اكروجبت ذوأ يوب مالا دبس

 لترين سكس فاضل يلو ىروججج# هس للعدد قمت فزت جس يب بس اك بصب ع

 و قوم صنت لئاع ذا اف ريتك با هدعاق دوا -همالغ بت لوب

 ([يظؤ صرير لب قرتحرئام 00ص رلب حئاعلا
 اتءعردقمرج فتك يييرظنا كروت فالتخا كلغ ترده سداب فات م9

 نتي اندم ليرد قم لكي زج فرت تذااضا كيد زنك نايحولاروا يوتسرو نمئاروا هس

 مالغانوب قرانم اك ديز مالغاكة آم زالآل ساي انا. ددقعولرب فتكا لس ي لغد لك
 دهس هك لامرواهش فرحت ل واكل للا طلف ملكا لاعب كس ديزل

 قب لفر 14 3 ارواج يل ذك ايبوكللا اهتخاروا كك ديزل مد

 - لوم هوجولا لك نماي لوم ىئاطمرييختر بجب

 ينعم ([) يطقلا) لبن ليمتد كتناش
 نعوم فاضم فرط ل ومتم ن١ اك تنم ثيصرك: فهرعت ىك هيظفل تفاضا

 تف يم ق اضم م باج كف اضمرما كي لوب عتترماود لع نتج ,و قفل تفاشا

 رقيص_ يل كس حفص يصوم لوميا ف اضموومك م باج ديلا ف اضعرم اسود وام اك

 شاد ذر طرشب رشم ترف ( 1 ) لوعفم حسا ( )0 لاذ مهما (1) ل للزب نلت دارس تمص



 يا ٠

 روا 2 ركل كو, نك وضم ل لاف مسا يل. لا كوم ىونخم تفاضا ئدو اون ا
 دهس لوفمروا لطاقوارم سس لومتم

 «ب فيتن»دئافاكي ظنا تناضاروا

 ليللا لعاج رواج ايكيا تفصل افرحساكهيل_ سا هفرعم نيدلا موي كلاما
 ته قا فرط كل ومتشزيي_ ل تنقص يضل ش لولو ديلكالاعجسهركيادكس

 ده دارقما نت رفص خيم شن لولا لوفد دبس ايد باج ب ذ فاشك ان 70

 وهف ورعمركأنب ل عريف كس ركربتنا 6 نزلو سوم لقادة اء لوت ب لج
 ينام ايداع لام سد سك اف6لابتتساو لاح كروا نيدلا موي كله بيج انا
 هاد بايب ة سدو ةدكس ليلا لعاج هيئه اتي دور كس بدل“

 وهي ونعم تفاضاريا ذهل فرت عريف لوخم مول ل نيدلا موي كلم:
 لوب يظقلتفااضابيا ذباب لوضم للي لاك ف ري يلا لش ليلا لعاجج دوا

 - لكلا نبا نياك يصبو فيرتتس قيروملا «فيتاتن يطق تنااض اج

 ناد براض ب ضنا ديز براض ليس اجي داود انس يصل يوزن
 افاد < ديز براض لاك ديز براض ليل لا < «يمك ابك ماشج

 وج لصاو س لومتم لب سس تفافطا فري هس لو لصاو وج يخي روا براض
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 اكت فص صرف ل ل ثج هويوزخ' تناضا:فورعت ىك هيؤدحم تفاضتا
 و مر وص لت لج فرط ل ومخمزيساو4 فام

 - ديز م الغ مسيم_وهداك تفس بص فاضم ()

 -دلبلا ميرك يد فاضم فرط ومخمذيا نائيرماكتفصويص ف اضم ()
 وم ار تام نكرم فاضم فرط كل ومتسز_ارواوب ع تفص خي اضم (-)



 ٠ -نيملاعلا بر بع
 دقرعم حس تفاضا (لوقود كهل لاس قونعم تفاضا كل مضتمس) روب رص اذهل

 -لؤ سابع

 اب تدلل ما كي اي هروب روما لع لم مو ونعم تداضا .فيرتت ين ونحم تفاضل

 براض روا<- شس لوارما لش دهز مالغ رواه شما نولرودمز مالغ هيك

 ا هش لارا سما دهز

 يوخم تفاضا تذاضا ىلا ذه حرراخ ح- تفصيبم ليد زن هس ردبب ردن

 كلارا بد تش 1 - لا كرب زاولروا جس 03 ع اوفس مك #2 5582

 0 يف تمرد لد« يقل تنفاضا تذاضا كا ضل رو نوب لاو

 لاروا بر حررط ساروا لوج شنت اورنيتر وا لاع يي دك ف ىلا نرداخ حس تطعن

 عمص) ب لوب يظل تطاضا لك ا كيدزتهس ىراف لكبار وا نفكر وا ق1 تو كرحب كح

 (01* فص رفرلج عيارتلا
 دقؤ() قت( ال0 ) +. متو روزعم تناضا
 فام رواوم حس لكك ف اضم لد يلا ف اضمك ب جب تنذو لاري :ههنصاق تفاضل (1

 ديزل مالغ لش لصاج_اتدهر قمر ف رتمال لش لادبز مالغ بيوم فرظاليك
 2س ؟قداص فاضمرب لم ثوب لش ف اضم ىلا ف اضمك : ههنا تفاضفا (1

 متاخ سل ساج لو مردقن مايبي لاهيةضف متاخ تيت ةس[قداص كف امضع ب لا
 لإ تيل كرايم تطاضاوكل ا-اهتة ضف نم

 فرط ليزا ماعم فر يلا ف اضم ليج_لوم تو لاا تذاضا_:هييهف تفاضا

 ولسا -جساتركا ومد دقترج فرت ىف ب لاهي ليللا قا اولص هت ناك فرط ايد نام

 ل ل كفر عفان



 < لوم دقم نايمرد كيلا فاضمروا فاضموج لس تسير ايقناب ىونعم تذاضا 3

 ل قف ليمسري اظقعلكالاع لو سيم نت ىكلا

 تبث (س) -قداتتسبن (0) -نياجتسبن (1)- لو سم قري تسل
 رج ونقلت صرصتموك تردين (6) قلم عن تسدبن (م) قلل
 ميلا فاضم ون ب ليم لتروصوو رمي لوم نام فاضم يلا ف اضم ل نيياببق تحسن

 قمح اش  ووه فرظعل_ < فاضميلا ف اضمك اكدبب لب راكوج فرط كل كس فاضع

 لدم مال لتحت فاضاة قوم تفر لكس فاضم يلا فاضعرك دوا لد

 هاسا ثيل توب قواك فاضميلا فاض كدا: ىواست تبسن

 نات مويلأ دحا وب للك ا ح  فاضعيلا فاضمردا:قلطم مهأ تبست

 ا تذاضاري لوييزقت لولو

 روادحالا موي تحج يري قلع صاح فاعلا ف اضم كار وا: قلقه صخا تبن

 وم مال ق حكت فااضا لم لا وغلا رعلا رجب روادقفلا ملع

 نص م فاض يلا ناضمركاردا::هجو نم قلطم صوصخ مومع تبسن
 كوم ليو دمروا لص اراكو مدام وا لص كل كس فاطم يلا ف اضم اي لوو ليتر وصو ورب وج جو

 سا ةضف متاخ تب كوم نويزث<تئاضا قلو هدام وا لسا كلك فاضمريلا فاضمرلا

 قاومت هدام دول لست كل كس فاضمريلا فاضعر كادوا سهدامدوإ لصف كم تان ب ةصف ل

 -<س ىمتاخ ةضف نمريخ كمتاخ ةّضف هب كوع مال نتكتفاشا

 د < ايت لوكف رط ماع اخروا فرط اى وانمى كداسمكت اب القد لاب
 كي ل ىاج شوا فشاك

 رواد ض0 ىلال(1) ليث لاني سييصتنوو فرص كي ونعم تطاضا هن ةاحنرثكا
 دجدافماكم ال قحكتنفاضا كلك ساس ايدركور فرط مال نك تضاضادأ( لاقكتفاغا | ا
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 جسق“ اكءويلا برض كَ لا-<س اتاجايإب ىكل طريف تك تفاضا هس ضاقتخا رك
 هس لوب اوردتا مب رضع لامويلاب صاصتخا هل برض
 لاب وروا فرط ىريهموب ف اضم هيشبالبجب بس لان كمتردا بيا ذ ضن يجو

 و جوبر دقم_ر شك فاكر

 تااضا(7) ىتفاضا(1) لت سمور فرص ونعم تفاضا كيان دور

 موت مدين نايسرد كس ميلا ف اضم فاضمر واو لا ل_ يس فام يلا فاضمركا ال

 نيتئاضا مارت لي ها كس لاةضفو متاخ تيبس قي تفاضاي يتوب كابو نم رصخ

 ىال تفاضا_نج سيم مت كي وعم تفاضا كيد زنك ةاحشتلروا لل ىمال تفاضا

 دق ليهستلاو هيفاكلا ىحرش ىف لاق_< حرار قروا ىف تفاضارواى”تذاضاروا

 وركم)ماصخلا دلا ىلاعت هلوقك حيصفلا ىف ةتباث ىهو نيوحنلا رثكا اهلفغا

 ملاع نم ملعا نودجت الف ب ل ثءدعردا (رههشا ةعبرا صبرت)(راهنلاو ليلا
 عماوجلا عمج)ف لكتب الا اهريغ ريدقتلا حصي الو رهاظ ىف ىضمف ةنيدملا

 (ماو# هحفص

 فرط كدرع كورعروا لاجر ةثالئ جت فر كت ادورحم لردع اجا تفاش 53

 تفاشارب ديز لطر ب فرط تارودقم ييداقم تفاضاحررطىا ةئاه ثالث بج
 (نادرخ)_لوك
 فاضم قره فرط فرغم تفاضا كارلا طتوم صبصخا "فيبر قت د فاكي وعم تذااضا
 * أ راقاكيصسطاشا رب توج فرط كو كت طاضاركاروادهز ملغ بق اناج نب فحم

 - لجر مالغ كود

 < دو دئافاكص يضتتوا فيرتتر وعم تفااض ارواب لكي كل لاري وعم تفاضا
 قلطم امهب ديرا اذا لثم و ريغك ماهبالا ىف الغوتم فاضملا نوكي نا :هطباض



 ِ امكدشل

 « ظفل « لم « ريغ لفل كيو« ماهيا دير لش فاضم كا «ةرياغملا و ةلئامملا

 لقف حا نوب ركل ذوب فرعملا ىلا فاشمدوجواب رباشم كس نلادوأ تس ترا هجج_هبش

 لج لإن ةنب_ ترفص كو رك سس جو ىا ليتك قي وزخم تنفاضا نك وج هداف مس يصخت

 تف لكس ترك دع ما ايباميلا فاض اكن لا بج تبا لار_ك ريغ وا كلفم لجرب تررع
 رميطروا لفل لش ترروص للا زف بوب مولتمدجت سكس تعريف كيلا فاضموجوبدشليأ

 حررط ىاروانوكسلا ريغ تكر جلاب كهلع بس لا نر قرح سسربو كت فضا
 روا تدكئامم كيلا فاضعر دنا كس لشكل ءايشاوج وجب لشنوملا كل يلا ف اضم بج

 الث كد هدتافاكفيرتتق كير وم تفااضا  ةلتعاهشروا ميج وب روهش لش تب شم

 دلاخ ترضطتروا نعتبر واجر وهون اكس مج ترفص تسل رسل فسادا وا قيطوب ماا
 أ روا كلفه ءاج < اجاهكوكةفيطوا ماركا روج لش تعش تفصح رطل امم كن اديلو نع

 هس ب اشمروا لئاسردتادس مب رفموهتا سكس بحاص ماها اج ايل ووارع سس لشنؤفل
 ارمي

 تروا < طلق انك ل ىييلا ذبل توج ليك ف ايفم فرط كف دارم ةييسا ما لوك :هطباض

 ذبل اتوب فاضم فرط كه وصوم ترقص د روا < اتوب فاضم فرط كت فص وصوم
 - ص« الفال ل جر لضافروا لضاف لجر

 ديعس ىن ءاج لاش كة اج كل يداك الج فالغ كس هدعات سا لاش لوك كادوا

 دجسم ملأ تس لا دوا ىك درع حس لوا تي مسالا اذه ىمسم ىف ءاج ءزرك
 درج ىلوالا ةعاسلا ةولص ىا ىلوالا ةولص «عماجلا ناكملا دجسم_عماجلا

 -ةفيطقلا سنج نم ءزج ىئش ىا ةفيطق
 نو ليمن لا ترايتتاك- تناضا 3

 0 رج [ساييدوا بث مالغ جلوب تسرو لولو ودارفاروا تفاضا لش نت اا هد: لوا إ

 كَل



 مما

 رو رشة انا تبالوصومب تاراشاء تارضكسحج لوم سمنت او تطاضا كنتم اسادو مدد
 -ماهفتتسا

 اج انركف طعريلا ف اضم اكن تب لوو سيمو كنا لإن درفمل ىلا تذاضالا مزالدج هد مهووس

 ىلع مهضعب انلضف  نوحبسي كلف ىف لك :هيت ىلا ( ل روا ( لك) : تيب دهس
 بوعدتامايأ  ضعب

 نيم نيك ارو: دزناج ف زعاكيلا فاضح ا تفااضالا مزالدج تفاضامو(')

 اوس ىراصق «ىرعل « دنع ءاتلك ءالح: بج وم فاشم فرط ريمون مل01)-ق

 ىلاعت هللا لاق تاذ ءىذ «تالوا «ىلوا بت: فاضم فرط ىرباظ مااتفدج(0)
 ةجيهب تاذ ؛لامحالا تال واو ,ةوقولوا نحن

 و جم فاضم فرط كريب وج (1) لو ليم ورد كس اوبب لقيت سكس ريم( سو
 هدحو هللا ىعداذا_هدح

 و كيبل جلوب 2ك ك دارك لس رت نر واصموو فرط كب طاري ()

 دعب الوادت ىنعمب كيلا ود «ننحن دعب كيلع «نئحت ىنعبم «كينانح ءكت دعس

 اعارسا دعب كل اعارسا ىنعمب كلذ اذه لوا دت

 و ءاليلق متن اذا ورك ذا و (ثيح) و (ذ) فرط دج وب تذاضالا مالوج مراهج

 سلاج ديز ثيح_ ديز سلج ثيح تسلج ال اليلق متنك ذا ورك ذا

 وكس ارواج ناجايدركف ع سوو كفو مولخشليلا ف اضن (ذا) ى :هطباض

 لشنيح «لئموي بيب لام لال نوت

 + ناجي بارع يتورلا جك ايا فاع اس كف موك اضم ا (.هدئاق |

 - ةيرقل لها ىا ةيرقلا لئسو

 ريك ذت حررط ا ج_اناج ايان ماتم مئات اكفاضم لم بارعاوكد يلا فاضم حرر م
 نا < 1ث ثهدعدوامهنكلها ىرقلا كملت ع _<.اجاج ايان بمن كل يات



 م

 (دوثادوبا - ىلمرت) ىتمار وكذ ىلع مارح(بهذدلاو ريرخلا) نيده

 ديب نآر قدسي ج_اجاياعكر قارب تلاع ىقياوكيلاف اضمك كف طوف اضمك ع

 هي لا قماي لأرتلح فوزكف طع طش ةرخالا ديري هللاو ايندلا ضرع دهرت لع
 هيي تلاع قا ةرخخا كس رف ذو رع فوك ف انف لج ةرخالا ض رعب لابي )و4

 ران لك ىا ب فوز فاضءري لاهي" ران ليللامردق وتران لامك ئاقم( جس لا
 ني تب تك انجد مقرب تلا لب قلخمواجنوج ىونمفذتكيلا فاضماو“

 فرط لكل شح فوزا دوم فاضم فوطخم اك اراك حرر وص ليم و سيتروصوو كج

 تاوزغ عبس هللا لوسر عم توزع ةزرب ىبا نا ج- لم فلرش ىراخب ب

 -و:يفطعي ىتامثو

 61 لغ ثيدع بي فرط كف وز لشسوب فام لع فوطخم_ تر روص رسور

 مارق نكي فدذكم ايادعي ةتس لابي مايا ةعبس وا ةتس هللا ملع ىف نيضيحت

 نم لجر و دي هللا عطق -لجر روا دي تيعج_ايك اختم نبحاطتسم لاذ
 ىا لث تءارث ل يأ مهيلع فوخ الف بج قرير غالب لكن كلا نباروا -اهلاق

 ( مدس صور ش ام عمال عي )_-مهيلع ىئش فوخال

 فر ثب كيو نكس نير مل لاثأي جتا لصاف نايمرد كيلا ف اضعروا فاضم 3
 بس الاج قل راه فرتروا فرط خا كيو طه نفكر وا لبنا اج لح راج فروا

 قى راقبروا هلسر هدعو فلخم < لصات ل وضم مروا فرظروا لوم يبس

 قله تبا ع ثيداعاروا لش ديم ن آر بج ىبحاص ئلوكر ات متنا لج تعاور

 و( عراد ببغ

 < نييرمتلا>ج
 لير كبك رواج زين ل ييوكل لس ناروالماع سا رشم نا



 4 ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ينا#
 عرؤفوم زر ترفم يصل عاج ماك ارم در فارما صان لأب يم افرق نا
 يس قاختتوغلا فرظترككل م دوري راج-_اظفل عرس روررجب ضرالا_اج فرتوف- لعافالك

 لتر ما اذا نلا_ نارجتركل ب قلختروا لع اف ذب تفعيل عاج كس لعاج

 هرميمالم
 هللا ركذ ثيدحلا فرشا#

 فاضم فض ايظم_.يلا فاضح اظنفلو رمكلب روررجت ثيدحعلا _فاضم ايفل مضل عروفرم ف رشا
 فام اظفل ركل روررمب لا ففلا_فاضم اقفل ضل عرؤفرمركذ_ ارسلك لع يلا
 يرش يسا لبر كل بقر ادتبم_رمشرك ل بيلا ف اضع فام يلا

 4 هيعارذ طساب مهبلك ١
 مادتيمركل بيلا فاشم فاضم_ميلا فاضمالكروررجيوه. فا ضم اظفل مضل عروؤرم بلك

 فاضمالكروررجم «_فاضم اظفلو ايلاب بوصنم يعارط ترفص_عيص الفل _ظلاب عروفرمطصاب-

 ءادتيم_رترك يمحسي لوعفمروا لاف نبا ترص خيص_.ب لوضمر كل نيل! ف اضم فاطم يلا
 -يرقيس لعل

 4 نوملعي اوناك ام لطاب و هينف مهامربتم ,ال وه نال

 هفيصربته_نلا ما الحم بوحتتيالا وه رش حفار ما بصاي لأب يهم فرت نا

 ٠ | تباثج_قلخترورجيرابديف -ءادتبمالم عروفربوه,لوصومام_لعاف اوئ روفر مرتي تنم

 لطاب اهيل ةقوطحتي رمد يسسا لعب ركل رق وتمرير كل يحس قلتوا لف نبدا تبا كس
 هميطفرلمب نولمعي_ ناك ماريو لق لعثاوناك _.لوصيمم اتم اقفل مضل عذر م
 رت لعق لعب ركل ربت ءاوتبم_رمخ يلعف لقب ركل بحس متو محا ذيبسا صقب لن ناك مخ
 توك ذيسا نا- نارا للا يلع قولعم ف وطعم_ قوطمر رساله يرش ادتبم_رخ

 -يرتيسالب لح



 ,  «وضتام ملطلا ريخط
 ليلا فام فاضم_ميلا فاضم اقل رسكل روررجيملعلا_فاضضم انقل مضل رفع ر بخ

 رلصيربش ردعفرل وبرك لشي لش لف م عفر سةر يمخ لجفن_ لوضع ءادتبم ا
 يري سا لعب كل رشمادتبم_ر كل لص لوصم_

  هلئا ليبس يف هلام قفنا نم هينغالا ريخ#
 ميلا فاضم فاضم_.يلا فاضم اظل وسلك روررجيواهنغالا_فاضم اظفل_سظلاب عروفرم رييخ

 ريمه - فاضم ل اه لطف الح عروفرم تسريب لف .لوصرم نه ءادتبسرك ل
 هرم, وبرج يبس لج فت ف ب لوضمركل بيلا فاضم فاضم ميلا فاضمالكر ورب

 رك ردرجيراجدورجيركل بيلا ف اضم فايظم يلا فاضع اظفلو ركل رورجبةللا_فاضم اظل

 لوصرم_رلسي رمت يلعف لترك بج قلخترولرب لوف لطف فيا لن كس قففا بلت
 تيري سالب ل رشم ادتبسر شرك ل بلص

 «امهرد همالغ ايطعم ورمع ىن دج)

 ه-فاضممالغ تفميمايطعم_لاكاوذو رمع_ب لوضمريفضى ياتو ون_لخض ءاوب

 لحس ب لوعفمروا لطاف خيا تنفص رخيص لوخفمرك ل ديلا فامضم اضم هيلا فاضم

 رول لفة لخير لوضمرك يس لاع يا لاولاوذلاعركل يذيب زيقاعرو_زيلك

 دير يلعن ل جركل بسر لوضم
 دعدلا عامسل ىبر نا

 فاضم_ يلا فاضم الج دوري ى-فاضعبر رمش حفار محا بصان لعفلب ربهم فرخ نا

 اب ردربءاعدلا_فاضم انقل مضل عروؤرم عيمس نتف رح مال - نا مارك بيلا فاضع

 يلطف لهب ركل احرص خعيسا نلا- نلاررك يلا فاضم فاضضم ميلا فاضم اظن رسلأ

 -ييرمق

 ؛ديمح ىنغ هللا نا



 َ عمم

 يؤم عيمس-نا معااظفل يقلب ييروصنممللا فل_رهخ فار ما بصي لشن شم فرت نا

 يس نلا-نارمتركل بتسفص وصوم حطم اظنفل _سظلاب عرف مءاعدلا - فوصوم النفل لاب

 تيرنر ل مسرما

 «ميحرلا فورت مكبر ناإط
 فام هيلا فاشم ار ورجيمك_فاشعب رش حفار ما بصان لعفأب ربع فرت نا

 عرذفمميح لا فوصوم اقل ىضل عروفرم ف ؤر نفرح مالنا مارك بيلا ف اضم
 ير يلعف جب ركل سرت ةييسا نلا- نار ركل ترف فوصوم_ ترف فلنا

 « ةثنبا ةملاع ورمعو ُءوخا نسح ديزإ»
 واولاب عوفرموخا- فوصوم تفل ضل عروفرمنسح_ ءارتيمالتفل ضل عرف م ديز

 ركل ترص ف وصوم ترطصركل إيلاف اضم فاضم_مهيلا فاضم لكبر وررجبر ينو فام اظفل

 ءادتنم الئقل مضل عروفرمو رمع_رفطاع فرتواو_اههطظديفوطتم رب سالب ركل يرش ادم رش

 فاضمال كرو رجيم فاضم اظفل ضل عروفرم تنبا_فوصوم تفل مضل, عرؤفرمملاع-

 يرمي سا لب ركل يقر ادتبم_رمركل ءترفص اف وصوم تصر كل يلا ف اضم ف اضم _#ميلا

 4 ورمع نم نسحا ديزل

 فرتنم_تننم .ةيصاظفل سشلي عوفرمنسحا- ءادتس اقفل ضل, عؤرمديز

 ذي ا تضع غيم_كس نسحا ب قلختزفافرظكلرورجيراج_اهفط سكب روررجبورمع-رج
 بريس المر كل مسرب اءادتبم_رتكل يع قلختروا لئاذ

 «صصقلا نسحا كيلع صقن نحنإ»
 قلخت رورجراجكيلع_لعاذالم عرؤزرم تتم لضرعقن_ءادتبمالك عرف م نحن
 بيلا فام اظفلورسكل رورجب صصقلا فاضم اظفلمضلاب عرف مزنسحا_ك- صقن<-

 قياءادتم_رث عفر كل سس ب لوضمروا لعاف ببال خخ هب لوضمركل يلف انضم فام
 هريس المير عمت



 مما

 «دمحم ىدم ىدهلا نسحاإ

 ميلا فاضم فاضح _يلا فاض اظنفلو سكك ورب ىدهيلاىفاضم اتفل_ىشلا, عروفرم نسمح ا
 فام اظفل هرسكل روررجب دمحم ظفل_فاضم اقل ىضلب عرف رم ىده_ ءارتبما ل

 تييرمتي سالم كل ربت ادتبم_رشركل ايلا فان فاضم يلا

 4« كلاذ نم لوطا و عقرا دجسملا اذه

 ممشلاب عروفرمعفرا -ءادتيمر كل ترقص ف وصوم_ تقم جسما فوصوموراغا مااذه

 ي قلت ر ورب راج كلاذ نه - تنفع ةيصل وطا -رفطاع فرتااو رين فوطخم نقل

 ل يلع قوطخم ف وطعم ىوطتم ركل بح قلت وا لاف خيا تلفص خيم كس لوطا

 ديرتيسال كل را دتبم_ر فك
 «نورفاك مهرثكا )»

 مارتيسرل لل ديلا فام فارظم_ريلا فاضمالكروررجب مه فاطم اظفل سضلاب عروأ رثكا

 بيير يسسا لمج ركل رادع اظفلو ولي[ ؤفر منو رفاك
 © لقا ماعلا اذهإل

 هلمجركل رت ارتبم_درمث فا ءارتيمركل حف, فوصوم__تفمو اعلا _افوصوموراثا ماله

 - ريا

 4# سانلا قلخ نم ربكا ضرالا و تومسلا قلخل

 رفطاع فرتواو يلع فوطخم قولو رسكلا رورمجبتومسلا فاضم اففل مضل, عررفرم قلخيل

 ءارتيمرك ديلا ف اضم فارم ميلا فاضمركل بير لع وطعم نوطخم_ نوطتم ضو رالا د

 ورك ا رورمب س انما ١ فاضح اقفل هرسكلب روررجيق طخ فرت نه تلف ذي ر بكا
 تضع يص_ لس ربك ااوهب قلت رورجبراج_رورجبركل بيلا ف اضم ف اضم_.يلا فام اظفل

 مرمتيسا لم ركل رم ادتبم_ربقركل م قتلعتوا لطف نسا
 َ «هنم ىدها وهو



 ممع .

 قزلختركل مرورجبر اج رورجب ابربمف رج فرت نه تفص شيم ده _ءادتماك عروفرم وه

 عريس المج ركل رترادتبم_رير كلم قالختروا لاق نس تفس ييص_ كس ىدهااو#

 «اثيدح هللا نم قدصا نم
 للرقم ادتبمر شر كل حس قلختروا لاف جبس تفصخيص_.ب لوخفم اثيددح ايئدحح _لوصوم نع

 هريس لمرك

 مكب ملعا ره

 فرت اب_ لطاقم عرفرموج رجم تقشر ورييش تلفص ةيصملعا ءادتبمالك عرؤفرم وه

 لي قلختروا لئاف نبا تفصيص_ك ملعاوم قلختكل رورمبراو دور الروك.

 -ينر سالم ركل رو ادتبم_رقرك
 «مكبولقل رهطا مكلاذإل

 عال د لا ارث عر وف موب مرتو ر وريم تف ةيصرهطا ادت عر فرم هراشا ما مكلاذ
 رك لع يلا فاضع فاضح - ايلا فاضمرورجب الكريموك - قاشم بولق_ج فز

 ءادتبم_رثركل مس قلختروا لاف بس تنفصخيبم كس رهطااوم قلت دورا دورجب

 مريس لع كلغ
 4 ةريبك ةيصعم كما كؤاذيا#

 ك -فاضم كلما - لوا ري وتمام بوصضريمتل_ تطص رغب النقل لسضلاب عروفرم ؤاذيا

 حس لولوعفم ل ووو خا تفص خيص_ىلاط لوعفصركل بيلا ف اضم ف اضم _ميلا ف اضم لدور

 فوصوم_ رف الئفل سضلاب عروفرمق ربك فوصوم اظنفل ىضلإ عرف رمةيصعم ءادتبمر كل

 دهيريسا لقلب اد تمر كل تنم
 #بوتثلا نم هنديراعورمع و هنطب عئاج ديزإ»

 هقفلب بوحشتنطب تنضم .خيصاشفل سشلب عرؤزمعئاج_ ءادتبماظفل مضل عزم ديز
 خيا تفصرئيص_ رب لوخفمرلكل ايلا فاضم فاضم_يلا فاض الروررجب ه- فام اظفل



 - معمم

 #لفطاع ف رقواو- اع وطعم ريش سالم ركل رقابه لحس لوعفشروا لعاف

 قفل بوصتمردب_ تنفص بص اظفل .سضلاب عروفرمراع- ءادتنم اظقل ملا عرؤفرم ورمع
 ظل تقص خيص_ ب لوعفسرك ل يلا فاضم فاضم_.يلا فاضمالكروررجب ه- فام اظنفل

 رتاج ر كلر قءادتبم_رشركل حسب لوعفشروا لاف

 «هسار ىطغم كوبا

 مارتيمرك ل ميلا فاضم فاضمم_يلا فاضمالثروررجير يمتل_فاضم النفل واولاب عروفرم وبا

 فاضم_ يلا فاضمالجرو رجيم فاضم مار تطص_ صاري قت ضل عرف مىطغم-

 ملعب رك رقم ادتبم_رشركل عسب لوعفمروا عاف نبا تف خيص_هب لوفر يلا فاضم

 يريم

 «هبوث رهطم ريع

 رققلب يوصنئب ول تنفص خيم اظفل ىضلاب عرف مرهطم- ءادتبم اظفل هسضلاب عروفرم رمع
 ذا تنص شييص_ مي لوعفشركل ديلا فابضم فاضم هيلا فاضمالروررجج ه- فاضم اظنفل

 -يرتيسا لم ركل رب ادتبم_رشركل وسب لوعفشروا لعاذ

 نت لرش نلت تذاضا اال زج
 نيت كب سيد فرط قبرص ( )طف نبك يجر الكا ذبلوم.رحملا ىلا تفاضا(1)

 -<طلفانبكر هدي الك جس الفانبكي اذهل وبادعاو للك( -)

 نثق -بسح#]

 تره هيب بد تنضم كورك 1) نو قوم ليتك نت ش تمروص ا( فاك ) نك
 - هريغ نم كل فاك ىا لجر نه كبسح لجرب

 - لجر نم كبسم هللا دبع اذه ب_دب_ لاء كس فرم (0)

  مهرد هللا كبسح ناف « منهج مهبسح تبهر وءارتبم (!)



 . معمق

 ترف ب بيكا توم هقاضالا نمر وطقمرلا يوم مضل مليم نرروص ل (ر يغال) تمتد

 -بسح اديز تيار تيم _خب لاعإ بسح الجر تيار تكذب

 -تالوطمل ا ىف ليصفتلا و
 < بجو نركر يقع اكق شك يلا ف اضم قلوب ف اضم فرط ورك لا ( لك) ظن جل

 ا شلت ةارما لك و كوتا لجر لك بج
 مهلك يج_<_ لاعتسالا رك مروا دماج قا يركرايتعا اكل كنف ةتوم فرط كفر حمرا

 -نومرقي مهلك و موقي

 و ؛هتلكاش ىلع لمعي لك لق ب ل ذءئاج لووو لك لوم ةفاضالا نك عر وطقمرلا ١

 : دهس دكن لكاس ليوط تبع ثكب كفاضم نيملظ تاك لك

 لوم ني تفاضاب تلاموروجومكتج_.:م1 ما مسآ مهد مسق

 جس ندب م اتجتاسكس لوز غراي حادا

 تاباحس ةحار دق ءامسلا ىفام بت_رتسلسرباظ نيوت()

 - الجر رشع دحا ىدنع تي_متاسكسردقم يوت(

 ارب نازيفقدنع تج_اساس رت ون(»)

 -الامعا نيرسخالا اب مكتنبب له بيرام نان(0)

 السع هؤلم ب_#اسك تفاضا(0)

 كس لأب تبباشم كل القوي ايد بشن يكس ع :لمع اك مات مسا

 كس ءايثا نا ىكم ايي عررط اجب ايد بصنل وفم ركوب ماتيس لاف لخثعررط ريتا

 ته اهيد بصئوز يتم ل وخبعرلوب م اقوجتاس

 « زيت ىك ددع يئامسا )



 هيمو تراتي ودعا

 مساق ف الضروري لك خئتروا تلق عئتزيت كا دعك داظيب: ىضدأ قضت (1)
 ةوسن ثالث سلع _ءاسريقإ ل لس ثضومروا لاجر ةثالث هبي _دحتاس كس ءاتلس كسك

 عبس بع كل 1اس عقارا تارك شدو مايا ةيناملاو لايل عبس مهيلع اهرخس-

 رمي قوم عقاو ف وصوم زي ركأ_ج ل ه زيكبكي ناك ءورق ةثالث ءقابط تاومس

 هناجر ظ ل وطوددرع

 ع _ وصور فمي كس ا لجن وعست و عسن تح رشع دحا:طساأ دذلق ('

 رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نا ءابكوك رشع دحا تيار ىنا_الجر رشعدحا

 ليل نيعبر | هبر ٌتاقيم ٌمتف رشعب اهنممتا و ةليل نيثأت ىسوم اندعؤو ءارهش
 كجعن نوعست و عسن هل ىخا اله نا

 زتيقروا اك ةرشع اتنثا ب لدب طابسا ,ياطابسا ةرشع ىتنلا مه انعطق و لرد

 -انومرك يدرعملقل قو« يئاطابسا رك لكدك قرف ةرشع اتنثا ىاج فوذح

 بد ل روجر طز تروا رح كك اروا فلا رواهتئاه :ىسلعا ددع 7

 نينس ةثام ثلث

 < اج اني © لن اريج تسرد اناني لعاذ ما حس نا كيت رشع حس نانثا 3

 كس لاق تن ثنوم ك_ كس قفوسروا ركن كل ركون نإيل_رشاع « عار ء تملا« ىل انج

 -ه تاكا حا وري ةدحاوروادع او افلا قاطع

 3 لوم شك 31 حرر ظود ري درع اسسا- شضيقن نعم ست دودعم حن ددعاتا]

 درعة اساركش كب ليك < لوم كين ا ثحب رمد لوم كني اتدريك د شك لبي

 ليي مامت



 رعول

 ناار وادحاو ل ايفلوديبروا ثع طول كس فم طسروارك: ل لذ : مسق ىدضف

 -ةدحاو سفن -دحاو هلا بتي ل غن عة رماول_ كس رك عاود

 ثلاذ بج مك قكاكنلا- لإ س آرب كازو كس لطاذرجددع سانا هدرا 3
 - ةعبار عبار ةدلاث

 تاسيبدواماودلا ىلع / دج اس كن مروا ثم رجتا ساس ا: مسفق ىرسنوذ

 سانلا ملكت الا كنتيا بت بكرمريف اب لوب بكرم هاوخ كتةرشع تس ةغلث ل كك
 ةيناملو لايل عبس مهيلع اهرخخس -لايل ثلث سانلا ملكت الا كلتياردا ماياةشلل

 لو هتك الوفود لش لام لسا_مايا

 نال باطما ساق ةدم بكرسي كاع ي ماك تج_رتل افا : مسسق ىزسوت

 هنم ترجفناف روا ابك وك رشع دحا لج قنوع ل لس غم مروا رك تاس ل

 -لايقلا فالخحررط كة شل قوم بكسر كاروا ًاديع ةرشع اتنلا

 ىف اث ثحب

 - يبه نسمسق جناب نك زيمت رابتعااب ىك ددع ىنامسأ
 - نا اروادعاو لو اتفلود ب رواوكش رمت لانا: مسق ىلشين

 لو تارأكل و تس لع ددع احا يبا ف اددرجب تكل جن : ممسعق ىرسس فذ

 كاةئاعاتفلر كاك ةئام تفل لامأن ير اجر ةشلذ يي كير شع لذ ححهنلث

 فقئاه ثالث يك بتجاوانومدرغماك ونوم ناو ورز

 سر شع دحا درع اسايب لع بوصنشور فمي ن ترم سا : مسفق ىرسيت

 متف رشعب اهنممتاو ةليل نيثلث ىسوم اندعوو ب ج_ لكن وعستو عست ركل

 فلي نيعبرا تاقيم

 < عي اطابسا ريل لا طابسا رشع ىتبلا مهنمطق



 8 و

 عزي لا ءارقلا رثعروا_ ب لدب تزضكب هيك فود ةقرف سرب |: باوجإ

 ( لوما بهذزلا روش ررش)- لو تس كفوا لوري لت جس ةءاج قنال

 عرسان لاروا فلارواةئاه ل ظفلودريدواب_دورجبدر مزيت نتورع سا متو

 جس لقاان اكتررثكعياروا <سرثكا : 116 تلقي كوري ةشمل ظنا 273

 ورق ةثلث نصبرتي تقلطملاو_لاث لقا

 لوم ترثك قري قلق تلفت لكس لشومايبا مالو
 < تو كت رورط ع 11كملاس حوا كس سكك عئا هس لن تلف تيتا 3

 تتارقب عبس .تومس عبس هتيم

 ودعوورعم بتي ب تتقو لا اتوم لاعتسا لايقلا فازغ كتدعس ك2 -س تان

 حررط ل وفوو ف ذعر وارل اكتر قلك اجاي داني تضضولورع م اروا اج وم مدقمركاومدحب كس

 -هقلث لاجرإي ثلث لاجر تتجئاج

 تدك دج #اجاتركف عاك اج وكرجب دم قوم نكي اجو كل وو رحمركأ :هباض

 رورعمر لا روا انكر تياغ اك اذ ل ثم مروا لا وش نم ةتس هعبتا وجا 1 م ثيدع كبت

 ةثلث يث_ ئرورش انوماكا ترمب ومو وص دعم ا تف لكي ومن قونعروار وصقل كيب فوز

 (اس قص رطح )تو ك شيت تروا ىضرأع كو فرص يروا ة تس نمريخ نم

 هجص_قكر سكس رورض زين 36 اج ىوركف رط كريتر يف تفاضا كن مل
 تبءاشم كاك يلسا_جس ورب در ماهيظتسا ملي حس ضر رانك اسكت رشع ذخ

 اه قوم بوصتضر فمي حرر اكيد سد مكىتووك ادت س كس بكرهددع جس
 ج0 [بوصنضرفمو كريم كسار

 لوثوج روا لع لعاع هو تس درع لل يانكوج ءامسا- هيبانك ىنامسا مهدزابي ْ



 مو

 لل لاع هول

 نيأك (”)١ذك() مك ()

 «, مك ثحب )
 كس زيقل وودي وارشكم هناك تكي رب كرواددعى قت يم يفتساءهجس ب متو مك

 يوت
 كتعالبر مك هيج بايد بضاكرر فم زي ايتتسا [ :لمصاك هيصاهفتسا مك
 8 بص ناي تير تشا مسرد ل: بت_<س.اماج روب قل سامو لفاور جف تركوا

 رورم تى رواعتقفلا لام مك تي لوم رورجبدرفنتس م كتفاضا كيت لير كما
 هتيقل لاجر مك يل

 يواجس لوم بوصتمرر فم يق كا سواورعملا ًايكايدج د داكط سوادرعوك يع يس مك

 عمود كس ددعءابسا اهق قلاب يرتجك دوا ايدانب بوصنضور فمك يم رتسا مك حررط ىلا

 مكة اج ىلآردرجب تزيل قاددع رطل يقيس ساامكر طاف كل فود كلا
 زيت اة رورجدرفم يت اكل دع رطل صرواج_اندعدورجب حتت وكيت كير
 دهس 0رورجررفمو#

 بمز نم ليل اثار جاب ايدج سرك ل وكب يرثوك دامك اهتم مك
 -< اه طرشلاب طور شم( )جسما تلطس( )سئ اجاناقلطم (1)- لإ

 ل نا جس ااج رج يوزن هح نجرب دوج لفاو رج فرحي .يماهتما مك مكتسب رش
 نم دج فالتخارحي اكن يلق ج كيدننع لرفرواهيوبيسروا لير ع فالتخا

 مكب بت للاكل اود فاو ب مكوج سب فرتدو لثخاكل شا تسديو كوددقح

 اك كين ك جاجذروا تيرعشا مهرد نه مكب ترايع,زتت تبرتشا مهرد
 احوم ائاج انوم اكرج لس مزن كج فمر تا تدوس فيشر ناك تديو قت فاصا



 و

 ( رف لج هيوم 8 0

 قلع زج كلاس دارقا رثلاروا منا ني م ني < ل ةرورجب تروا رورجب دهرفصزيم كي رم

 هو كددقم مكيدن كس نفكر وا ب سبي كت فاضا نب رعي رع فازت ا

3 
 وصنع حو 2 كل وحر .يماههتسا لاب [لصاف سرني كادوا يرن

 -_- لربع

 اجر ال ميكا ذيل-جساتتاج لطي شدوا جس ذئاج ل يماهيفتسا ل نوم ىف كت :هطباض

 01ه فصارسفر لهيب دنس بانك )-جطلفانبك كن ءاج
 كفكارتشا سم هسمخ روما

 تادقمروا لاس لوجررعج يانكل وود )١( روما ةسمدخ ىف ناكر تشي رايت

 شب زيتا ىلا ايف( 8)- دمتم وزنا (0) سب ن وللا لق( اس ) سب تييبمس()

 ا قارتفا نسم هسمخ روما

 تروا روركب رغم لكييرمتروا بوصتمور فمر نيس يمايطتسا ك(1) روها ةسصخ ىف ناقرتفي و
 مك فالخب مهتلانس ناملغ مك تب ج_ ضشوهتس ك ىنقا يرث مك() رورجب

 - هيرتشتس ًامالغ مك تبعك ياها
 4# ياهفتما ف الخجساتوماك بس ذلروا قرص ل اتحا لن يربن ل (-)
 دل يماهفتتسا فال ارم لاك ولطم ياوج حس بطال ربت( 6

 تسر ورضريفإ لع يلي ماهقتسار واجب :ءاج تمدورضتتقوب صاف شريت يربك( ت)
 «بتلاو

 نرورشع رادلا ىف لاجر مك تمي_ لات اج ماهفتتساوزمترب تم لدبس كس يبربخ ل (0)

 -نوثلل ما نوعبراا كل ام مك تيي_ج:ئاج لم يمايفشساروا نوثال م

 ا |( رو ديصابط هه اظدعإ هس كالي دقي طا تفرع كرو ماها لأ: :هطباض | 0



 عنف

 ازا ييربت ةوماكم كتر وام هفتسا

 هج اتومدورجيروا بوصنشوا عوف ممالك بيك تروا بارع اك ملكك :هظباض

 وبالحم بوصنم مك .يوترمدوجومدارعتسا كلك لخر :الهم بوصتنم (1

 كوم ديف لوحفم ا يوجب لوعفم و إي ليك نا ليي ترروص كوم الكب وصب, كيب

 ده يزيكرا ماكر شارب قل ل فم
 - تمص موي مكو ترس اموي مك جاكم لوعفم نوب فظل

 - تبرض ةبرض مك رواتبرض ةبرض مك سي اكرب قلع ل وعفم ومررصم يقرا

 مالغ مكو تبرض جر مك تي اكو مرر لوعفمر لوم رد صم وا نوم فرت زيمر

 - تكلم

 راج ف بج لكي حس ضدك جس ي هدمت كيك فس الكوري :الهمرورجم 1
 لكفاشم تمكح لجر مك ىلعو تررم الجر مكب يومدوجومفاضميومدوجوم

 ل تبلس لجر مك مالغ روا تبرض الجر مك مالغ لاش
 لوعش رول رما نولود دقباس بج كسي هدعات كك لا : الحص عوفرمم (:

 او فاضمرواراج فرت ملا تشر واومدوجومدارصتسا كل كرش لعن اودعياي رت شن

 (6) ادتبم 000 ل ليد تود لش تروص كف رف سر و: رفعي تتفو ىلا لد

 كوخا الجر مك هس ادتبمالم عروفرم مول سيف رظزيتر كاك س مزيت كرام كارم

 مكو كرفس اهوي مك هب كوجرجتالك عر ؤرسيي وقلوب فرز ارو هتبرض الجر مكو
 نم مك هيج تسرد و انركلفار اكن سي زي ليربت /روا يمالتسا مك ىموص رهش

 هتقفنا لام نم مك لاثم كرير مكروا قوم تاقاط ريت حس ندير نك ق حمم هتيقل لجر

 -اًيياج ايل طايل لس نير قرف لش لوطود باج ايك رق لاء تبي فس لش
 كنه هم نيتك مكي 3 اج آل صاق كى رعتم لن نرايمرو كس ذيك اروامك كا :هطباض
 | 2 ؟منالدلابتلا لوف ىرعتمل خروع كنج نركب بججاوانرك فو



 ' و

 م عي < ايا قكاتركف ذو يم كي رب روايه ايس مكة ومدوجوم دير قرا :هطباض

 مك لشي رج كروا كلام ًارانيد مك ترايعل أ ءج فوزا راني ريمكس اوت كلام

 هس لقاوو ب هفرحم ملكي دير قم لان لوا تبرض ةبرض مك هس لع لما تبرض
 لام قرسو رواه فو ذي اهي ككتاب ساس لدي جس اترك وم لاو يورك /دكالاع

 اوم مولعميسس لا ذباب اتركاوم لوري معا مك ”لكالاعهس لقاوري لج مك مل سويدي رتل

 -ه فذفزل

 « انك حب
 توراشا ما( ذالرد(ك) ع بكرم اذ

 من قفاوم وس مك سم هعيرار وما

 د ضربكودافا() سن جراينحا(0-) تر نب( 0) مابي (1)

 -امهرداذك و اذك تضبق_بايدبصنزيت لهعاك سا

 ْ ده لوم ب وصضر مزيت كلذ زيتا اذك
 فالتخادتاسا تذاضا_جس قانا لش نسم شرورجدجتاس ماكيتا

 ( عب ) جس ءاج يدان ا

 «نيآك ثحب > .
 وار ةدافاجيس كس يرجت كل زنك تس ني وتلا عم(” )دوا( فاك )جس بكرم نبك

 ةباد نم نياك و بت_جي لود نم لوم دوري 220 نرش موز

 تالضف انل نياك تب لوم بوصننوروا اهقزر لمحت ال

 يا نم نياكو بس لور ورب سجد قرع الن نم رثك ايم نياك يك نياك

 ريكاترج < هدئاذ نم كس اتزمرجاظب مالك يدب كه سابك س ناجحا 3

 01 .يفص ار لير وبس باك )جس ل ناي

 دس



 عموم

 كدا ناسيك باج ماج ضبا نع بو كوردقم نجري زيك ن2

 جه نيت لغرف 1س لال لاعسالف ناي ميو كت فاضاك نياك

 نا ىسعف برعلا نم دحا اهرج نا < اك يويضمالا-<- تفاضالا نع عنام

 ( فصار لير وب اك - نم رامضاب اهدحبت
 مه كارتشا نسم هسمخ روما اك نيك روا مك

 مالك تراررص() ل نوم قب (0) ضب زيقأ ىلا نايطا(7) ع ماهبا0)

 - عريش( لع
 موه قارتفا نيم هسمخ روما اك نيأك روا مك

 هايل هس بكرم نياك()
 هرم لمار نم روكي لا ارواح ىومرورجزيم نياكك(؟)

 _ ضحاأ رثعالا توم سئكلاعتسا لب قحلكس ماههتسا نياك(!

 ك1 كفالي قكرو سر فمي لو ءلمج شيك تاك نياك( 7)

 نيرمتلا

 لى 54 010 كراك ناديي مايتم لك

 © ك دنع الجر مكإل

 فرظلدنع_ءاتبسك ليزي زي اهل فلو بوصنم الورم يماهفتسا .يصامك

 طاف نا تفص خيم لاف احم روفر مرتين تسفص_خيص باع كس باع ب قلت فتم
 هرشيس المجر كلش اتم كل قلتو

 «ىدنع لاجر مك

 ركل يلا ف اضم فاهضم_ميلا فاضمري اف هرم رورجم اجو - فاضم زي رمق مك

 لاف امم عروفرعرتيمشا تمفص طي باه كس باع جل قلت ةدتم فر ظل دنع #ءادتبم

 -يرتيسا لم ركل را تمرر قالختروا لع اف ذا تفصخيصر_



 معو ل آآ

 «([اه انكلها ةيرق نم نياك !>

 رك لب لافاوذ لام لاعرقنتم فرط رورجيراجة يرق نم -لاخاوذالك عرؤؤرم نياك

 رك سب لوعفتروا لعق غسل لنبي وضم وصنم يمه. لافي لخئادكلهااءادتم
 -يريسا دمك رقءادتم رقي رت طعنا

 امه رد اذكواذك تضبت 9:

 ليل وطعم قولطعم_ىوطخا لك _رفطام واو ريلع فوطخما لك _ لفي لن تضيق

 يقر تجر ل حسب لوعفصروا لع اذني لني لوضم /لزيقرتبل_زيقمهرد زال

 ©« كرفس اموي مك إذ
 ك-فاضم اظن .ىضلب عرؤفمرفس_ءادتبم رك ليزيمزتمل_زيموي__زتك ماوس مك

 -يرتيس المر كل رشا دتبسرتركل يلا ف اشم فاضم_ سيلا ف اضهالكدورجج

 «يموص اموي مك 2

 ى-فاضماريزقف .ىشلب عرؤره وص _ءادتبم رك لزيت يق هويت ير مك
 يرمي مسا لعب ركل رب ادتبسر شرك يلا ف اقم فا قم_يلا ف اضمك ورب

 4اههرد اذك و ونك تيارا

 ل يلع قوطخم وطعم  ىوطخا لك _.فطلاع واو يلع فوطتم فكل لقا فب لن د تمير

 يلع برك يس رب لوعفموا لاف ندا لخير لوضم كلاي تمزيق مه رد زي
 «نويع و تنج نم اوكرت مك

 قوطتم_ قوطخم نويبع بفطع فرت ءاو_ريلع فولت تتدج -هدئاز نم زن فر ظ مك

 اع لاالاو ذالك عوز مريضواو_ لتأو كرت مدقم لاح ركل زيتي كل يل فوطحم

 ير لعق لزب ركل بل عاف لش لعن ركل لاما وذ
 4باتكلا تيرتشا امهرد مكبإ#

 تسير تشا_ءادتتم رك 2 لزق زيقمهرد زنك يم اهفقتما يك هدازناب



 اكل

 يلع لزج ركل عسس رب لوفمروا لاف ديا لني لوعفم ان تفل ب بوصنماباتكلا لاب

 يس اعنا يسارلمب كل رو دتبم_رتي ماشا
 4ترز ةرايز مك#

 لوضم رك ليتر يلا فاضماقفل هرم رورجت رايز ١ - فاضمزت برج مك
 نر لعق لعب ركل قلم وضمروو لعق لع لؤي لخاتم رز قلم

 «4تمدخ اموي مكإل
 ردوا لما ذيبا لن لطافي لئتمصدعخ هيف لوصضمركل زيني وب زيي ماهظتسا مك
 راش يمس لمجر كل ررقرادتبم_ريقي ع قنا يدعف لقب ركل سيف لوفم

 «4تبرض ةبرض مكإ»
 لوضم ركل يريم ي فاضعاظفل هرسكأ,رورجتةبرض - فاضعزت برج مك
 رمش لعق لزب ركل قلل وعغمروا عاف ل عاقب لتسير مضل

 « تمص اعوبسا مكإ)
 رول لاف نيا ل لئافب لئتمعصص _يف لوضم/لييةيمزيعوبسا زيت يماهظتما مك
 تيماشناديمسا.لمبكل رمت ادتنم_رخي اعنا يلعف لمجلس ل وحخم

 © ةريثك ةئف تبلغ ةليكف ةننف نم مك
 لاف ام عروفرم تيم لتئتسبلخسءادتم ركل رزيق زتم_زيقدعف -هدئاذ نعزي ير مك

 ركل ء تنقص فوصوم_تنفم نذل فلاب بوصنمف ريثك - فوصوم اقفل قفل بوصنم ةئف

 لقب ركل رقد اوتم_رمثي رمش صف لب كل يح قلم لوصخروو لا نا لح قش” ل وهف
 يريم

 © ةئيدملا ىف تيضم اموي مك

 فرتيف -لافب لختسمدخ_ هيف ,لوضم رك لزيمزيمم_زيقموي زم يمايفتنا مك
 لا نيل لخ ا كتيضم قالختوغلافرظركل روربداج- اظفلمرسكلب روررجي ةنيدملا



 م

 يماشناريسسا ل مج كل رقي ادتبم_رثي اعنا يلحق لعب كل يس قلعت ف لوعفم
 «اديدش اباسح اه انبساحن اهبر رما نع تتاع ةيرتف نم نياكو لا

 وفرع تسريح تسدع - ءادتبمر كل زيي زيقيرق لهدئاز نم زي نياك_قطاعواو

 ميلا فاضع طفل ءرسكقا ورب بو -فاضم انقل هرم رورجبر ماج فرح نع - لئاق الجم

 ف اضماوميميلا ف اضم جي ركل بيلا فاضم ف اضم _ريلا فاضم ارو يربيمضاه_ فاض

 لم قلختروا لع اق ذيل لش ل تدع قلختر كلوريد اجر ورجبركل يلا فاضماضم

 لأني ساح_فطاع فراق -اهلع ةنوطعم_ يرش رس لج ليج مارت

 رقفلب يوصتاديدش - وصوم انزل قفل يبوصتاباسح ب لوضمريمأه_لكافإ

 لس قط” لوخفمروارر لوعفم لف نيس لعن قلط ل وعفمرك م ترفصفوصرم_ تضم اقفل
 _فوطحمر رق رهف زج رك

 01 ا
 < فالخا شايك لاء ثرو ءادتم- ههوتعم لهاوم هكئاذب 72
 هي قوخملااعاك وفود كيد زن كس قرشكز لا راه الع

 هبءادتملا 1غ اكرر واع قونحم للا اعاكءادتتم »يدنا يوب

 دهس يدب ب طراد لثءادتباج للاعرضروا لير مثتس لااعءارتبم نيفوكادنع
 ده قوم ل ئاععرراهطمرلخ كيد زنك نييك ع قر تل احاكعرراظمروا
 هس ملا عتوضعوو نير صب رتكروا

 -لؤ نما فورتتعراشم فورت كير ن4 لاسكروا

 وا ةيظفللا لماوعلا نع درجم هتلزنمب وا مسا وه :فينرصت ىك ءادتبم

 مكل ريخ اوموصت نا  انبر هللا يي رهاظ مسال عفار تفصو وا ادرجم ةتلزنمب
 درا,« نونهوي ال مهرذتت مل ما مهترذن ١١ مهيلع ءاوس لتعيد كي وشوزما



 -هجاك
 ه<س نا لأ تء لش يرد” فورت نا -هارت نا نه ريخ ىديعملاب تي قينفحت |

 نتي لم فوضروجواي كس لا نا نيا جانا سردقموكى والعكس لاس جي كا

 رعب كريو دق اك تلك تاءاقمدتج ةاوساتبر لنبلاب لت اجو ف ع بج

 بصان فورت ملكي لك إؤ تك ضرار دقمنا لو تح ضل فالتخ اكل وبدل

 عمست لاث نا بالافوذحم لمعي ال فيعض لماع نا) كس .طلاض كس ىلا لو

 لو قعاور نم لش هارت نا نع ريخ ىديعملاب

 لاك لاب لا هارت نا نم ريخيديعملاب عمست نال ()
 يمانع لياض شك ذاشيب حسبو كف سومر دقن نا كي اجاذي بوصنمإل عمست

 < لل اطماكس هدعاق تعاورييوم لاذ لو كس« ف ذك ناس رؤزرم عمص

 ءادتمرلوم لع ليوات كردصم لخنوا رد قم بص ان فتكا بك ضب ايكديج ةررب نكي

 يلادتس لف ووو وامير رم تؤ شن تدع تف ل "بج اه س ضتروا (لسوم لأ او

 تسرد قكييروا لوم لش حم زج لاعتسا اقفل لش ترص اجسام حا وريلا ف اضمروا

 -للئالىاطا فريك رج ف تييزقف لع تروس لاق

 مكيلب مهرد كبسحب هت < ناجم لاو ىكراو هدئاذ اب لري ءاتب زي
 -موصلاب هيلعف عطتسي مل نم و 'نوتفملا
 ل لفت رز وتفملا دوا ادتبم مكياودما زي كيد دالك يوب نوتفهلا مكياب 2

 -<هرظومءارتبم نوتفمروا مقر مكيا كيدز

 قروب نم ةرواومدعب كس ماهظتساي فا فرحا[ تضم نيم فيرنا مساك ادتنم 13
 ناديزلا مئاقام بد

 معا كت فص نيم (1) - لؤث تروص نلت كس اج انومر با لاوج عب كس تغمس :هطباض



 هس ءاجيووو لش لا ديز مئاق اه ءتنا بغارا بي شدراوم تتقفاومو# اسكر باظ

 نين انوه ره اك تمفص_ ضيم لش لا ناديبزلا ملقا سيب - ل عيت يحوم تقباطم ()
 هب نب نوم ادتبم لبي لا كت وخا مئاق اه نوديزلا مئاقادع د تقباطم (!”) <

 -2-ج 1ص يصب ج نادم بورتو اه فير لاصا كر ادتنم :هطباض
 نيه نيتروص دنج ىك صيصخت

 ةواشغ مهراصبا ىلع و ءديزم انيدل و بب_ترجو كرم زشن(1)
 لجر مئاق اه بتجي قف (0)

 هللا عم هلا ء بث مايقتسا(

 نم ريخ نموم دبعلاو ثا_تنفم(7)
 متمها دق ةفئاط و هنم ناونم ىا مهردب ناونه نمسلا تي  فوزح تلم

 مكر يغ نم ةفئاط ىا مهسفنا

 ءانسح نم ريخ دول و ءداوس ج_ لش فلرُش ثييرع كبي تس فوزج ف وضم ( 0)

 : ءداوس ةارما ىا ميقع

 ةقدص ركدم نع ىهن و ةقدص فورعمب رما هب وم لك حرط ىلخ(:)
 فللا نهبتك تاولص سمخ بك_وبن2(<)

 ىه اتوق روزجم ء ادتبم ناهج هكج دنج
 < تومرورجيمادتبم لابج ب_.ليتدنج نايس نوم عروفرم شيع وكارتبم

 -ج طرود يكس اس اتوب ورا دتبسدعب كسهرئاز نكح يكلبي : ١ ربصت

 كو ركل غد اك لكك عي طرش :اربصن طرش

 ريغ قلاخ نع له لاش _وم ووجوم م اهفنش اروا ب قئري لك, ا/ :؛ ريم طرش

 راصنا نم نيملظل ام و ءهللا



 مى

 -مهرد كبسحب لاثع انومر ورجيم ارتيمرججوم لاو ورم از ارك 7 راس

 -عتيب ةركن يئش ب هر لاثعجج_اتومرورجبوادتبسرجبوم لوري محا ل بدك :.؟ربصت

 لشع وعر ورجبوكءادتبمربو م لضوري محا لس بر قتصونو : ؟رباهسا

 -< اندم عر فرم ارعمروارورج اقفلمادتبب سن لوب بس نا |:

 ى اتوه فوذحم ه ادتبم لاقج هكج دج
 ريطاسا لاق لامس توم فوك ءارتم ب روط ماع لش ل وقم لاق: ١ رجس

 . - ريطاسا ىه ىا نيلوالا
 وهف ىلا نكيف نك لاثمج_اتوم فوزح ءادتمرب روطماعرحي لس ساذج ءاذ : "رعت

 -نكي

 قكرعرارجب ومدن تاذ لوك [ل- لئادوا ةس [لخ مالك تبا خيم اع رذم :؟ رص

 2 1ن اي اآذيم اكت فص قرب لاه تومسلا عيدب لاش_ج انو فو زج ءارتنم

 مص ب لاش ارمود تاومسلا عيدب وهل اثم_< فوزكءادتبسري لاهيقلجس صل

 نمل ىمع انوء نركب حماك مكب اندم هرب قخماك مص لؤ لن قكيون ىمع مكب
 - ىمع مكب مص مه رلوج فو زكءادتبرب لاهم انوماهدغاجس

 ام كردا ام و :بب لا ج_ طم فوزكءارتبم ل باوج كس ماهفتسا :5 ربت

 هللا ءات ىه ىاج فوزكءارتبم ليي حسهللا ران لاهي ةدقوم هللا ران ةمطحلا

 لاث_جاتوب فوزكءارتمليي حس لاقل وماكان مك رج روصو :هربهت

 -ج فوذك ىربص ليي تربص ب لاه بال يمج ربص كي
 ىف بلاش بس ترم فوز ارشبم لاب ووجب تركت الدرب متاظفلكوجربخ : ربت

 هع ىتمذ ىف ىا اذك نلعف ال ىتمذ
 كرصتل يطرب جس انو فو زد ادتنم ليكي حس مذلاي صوصتيروا ردم, صنت :/ ربصت



 0 كتف

 سن اي.ديز وه ىا ديز لجرلا معن تبع لام ل دلكللا ادهدكم ردا سدللاب
 #ديز وه ىا ديز لجرلا

 ماقمرك ب تكسو لسا علقم فص اتوب فوز ءادتبم لبيب سا عتقن' نم :مربصت

 سبب كن يملعلا بر هلل دمحملا بج لاش لال هذي عر وفعال ا ب ومكر جو بصف

 نيملعلا بر

 ءمسا ماسقا ةثلث ىه هبي لاش_ب اوم ف طعءارتبم ع ليفت اجا ربت

 لعق « اهيناث مسا ءاهدحا ىا « فرح , لعف

 قاتوه فوذحم ربخ ناهج هكج دنج
 ديز يت لاثم_بس اتم فوصل روق ًادعب كس ءادتبم فر ظروار ورب راج : ١ رعبا

 -رادلا ىف تباث ىرادلا ىف

 ىلع ال ول يي لاثم_ ري روط يل وجو جس اتوب فو ظحر مدح كس ام ول ال ول 7 رعب

 -دوجوم ىلع ال ول ىا رمع كلهل

 ىا اذك نلعف ال كرمعل سبب لاثن_ب_ ادم ف ربت ع بادب ل :؟ يصل

 _ىمسق ك رمعل

 فوذكر تى كرعو وم حلاو لاعرعي - فل ليصل رارعي ف, نع : رجهت

 لاثماءليضفت مساالصاح ىاايسم مالفلا ىبيدا بب لاثم_ردصم اي دجو بس اتوب

 تنا ىا كناش و تنا بج لاثم_<_ اندم ف ذعر دارت كس حر تتواد : 0 رعت

 اكو رعم كناش عم
 كش ال ىا كش ال بج لاثع_ري روطؤلا ارب ف طرترعب ل ضبا :"رهجصت

 -دوجم

 مئاق ديز هيج لاثم_ كت ىل واجي وم قتواوخيس_.انوجدرفم شيب ادتبم



 2 هه

 جس اجرك ورمل يو اترك ا جس اتوب لفاد ف رتراهج يوب ساروا لم ء اتم تنس ىل واج

 يوشو ما( )يي ررصح ا ( سول( ) نا( نا (1)

 مهتردنا و مهيلع ةاوس لاثم روش زمت
 احلاص مع نم ازاوج هفذح اما بجي دق و هفذح زاج ءادتبم نم ملع ام :هلطباض

 اذاف ابوجو ١ فئد وه ىا فند هباوج ءديز فيك ءاهيلعف ءاسا نع و هسفئلف

 نمحرلا هللا مسب ىمحلا هللا دمحلا وحن حدم درجمب ةعوطقم ةعنب هنع ربخا

 كدبعب تررم وحن محرت وا ىجرلا نطوشلا نم هللاب ذوعا وحن مذ وا ءميحرلا

 ىرما ىا ةعاط و عمس وحن هلعفب ظفللا نم الدب هب ىتج ردصمب وا نيكسملا

 سعب ديز لجرلا معن اهنع رخؤم مللاب وا حدملاب صوصخمب وا ةعاط و عمس

 -نيربخ اريدقا ذا ركب لجرلا

 ءادسا اذاف تج رخ وحن ازاوج ؛ بجي دق و هفدح زاج ربخ نم ملع اه :هطباض

 ربخلا نوكي نا اهدا ابوجو ديز لقم ءكدنع نم لاقي اهلظ و مئاد ءاهلكأ و
 نوكي نا (ىناثلا) رعم كلهل ىلع ال ول «كتمرك ال ديز ال ول وحن ال ول دعب
 ى اذك نلعف ال هللا نمي ءاذك نلعف ال كرمعل وحن مسقلا ىف احيرص ءادتبملا

 -ىمسق كرمعل

 لك وحن هتيعملا ىف صن ىهواوب ءمسا هيلع افوطعم ءادتبملا نوكي نا ثفاشلا

 اردصم ءادتبملا نوكي نا -عبارلا « عنص ام و عئاص لك و ءتعيض و لجر
 روكذملا ادتبملا نع اربخ اهنوك حلصي ال لاحا ىذ ريغب رسفم مسا ىف الماع

 اتوتلم قيرسلا ىبرش رثكا و روكذملا ردصملل افاضم وأ امئاق اديز ىبرض وحن

 اهئاق ريم !ال نوكي ام وحن روكذملا ردصملاب لوؤم ىلا و
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 «ميدع هلئاؤو

 ريحا لق ركل عسر قياادتبم_رمخ اظقل مضل عرف مجيلع_.ءادتبم اظفل سضلاب عرفها فل

 رم
 «ناميالا ديزت ١

 لتسرب لوفسروا لاف با لش لاق نفل سضلاب عروفرمناميبالامولعمعرراضم لن ديت
 -يريطف ل عر

 © نودشارلا مه ىتنوا#

 قياامتبم_رمث ظفلواولا(ر فرن وده رلا - يلام ادتبمالج عرذؤرممه -ءادتبمالخ عر ذؤم كن وا
 -يرمقيس المجر ل رشءادتبم_رقير يسلم كل

 «بجت ةفاظنلا)
 لعب ركل بلعاف لش لعؤ اح عراف مزتيريمخ لخف حجت ءادتم قلم ضلاب عروؤرم ةفاظنلا

 «ةحيسف ةقيدحلا )>
 لج ركل عسر قياارتبم_رمش اظفل مضل عروق قح سسف -ءادتتم اظفل_ىنظلاٍ عروفرم ةقيدحلا
 -ٍِ رسما

 دحا هللا وه لا

 عؤفرموه-لوق يلعف ءيلمت ركل حس ب لوضمروا لاف يا ض مولعمر طاورما ِض لق

 تفص فق وصوم_ ترفص الئدل مضل عروفرمدححا  فوصوم اليل مضل عروفللا ظفل_ءادتبما لم

 لوقت يري سال كلر ترا دتبم_رقركلا

 « محدزم عراشلا»
 رامبل عسر قياادتبم_رمث اظفل مضل عرؤفر موحد زم _ءادتنم اظفل مضل عروفرم عراشملا



 -هرثيسا

 #©نموملا ةلاض ةمكحلا#

 ورك ورجع هرملا_فاضم النفل س غلاب عوف مقحم يسف ءادتنم اظفلىشلاب عرف مةمكحلا

 _ قيم ملت فلياش .رمثركل بيلا ف اضم ف اضضم_ميلا فاضم النفل

 © تيبلا ىف بعلي دلولاإ>

 فرتوف- لافالمم عرؤرم تسري لب علي ءادتبم اقفل مضل, عرؤفمدلاولا
 قلتو لاف لن كس بعليمج_قلختؤفلافرظركل رورجب راج #_اطف كلب ورب تيا

 سيريس لبر ل رق فب اادتم_رقيرش عفر جركل

 هللا لوسر دمحم

 وركب روحوا اقفل _فاضماظتقل سضلاب روفر مل وسر ءادتبم اظفل سضلاب عزم دمحم
 -يرتيسا ل مبركل صر لي ادتبم_رتركل ايلاف اضم فاضم_ديلاف اضم اظنفل

 «ىئش لك قئاخ هلئال»
 فاضم اظفلورمكلاب رورجي لك فاض انقل مضل عروفرمقئاحخ- ءادتتم اظفل مضل عروفمهللا

 يلا فاضمر جب ركل يلا فام فاضم_ يلا فاضم اقفل هرم رورجي نش - فام يلا
 يريم العب ركل عرش ياادتبم_رركل بيلا فام ف اضم كف اضماوب

 4 ةحوتفم ذفاونلا»

 لمجرل عسر ب اادتبم_رث اقفل مضل عفر مح وتفم_ ءادتنم انقل سلا رولر مذهل ونا
 ديرشيسا

 « روسكم جاجزلا)»

 رلمج ركل سر قياادتبم_رمخ اظفل مظل عرفو مر وسكم -ءادتنم اظفل خلاب عروفرم جااحجزملا

 -ِ رش يس

 «.اهسلا نم لزني رطملا)»



 الكتل

 فرترم_ لعافالم عروستي لغال زئي-. ءادتبس افلا لشاب  عرؤؤرم رطملا
 روا لاف نبدا لختل زني_ك- لزني هب قلختركل بورجب راج -.اظفلو سكك روررجبدامسلا-.ج
 تيري سالم كل رشبادتبم_رقيرش عن لجل بمس قلت

 «فيصلا ىف رحلا دتشيإل
 رمت ادتبمج رمت ربت لعق رلوج رك لكان لش للا اظقفللضلب عرف م وحلا - ل تشي
 يس قطن رورجب راج _اظفلورسكل روررجب ف يبصلا_ رج فرتوف دير يمسا لج كل يعج

 يري طف لقب ركل قلتو لع اقذي لف دتشي_- دعشي

 © ناديملا ىلا شيجلا ىعسإ '
 لا فاضمفاظم_.يلا فام اظقلو رسب رورجم شيحجلا_فاضم اتغل مضل عرس ىعس

 < قلت ةيتم فرك ورب راج-اظقلورسككب روررجبناديملا رج فرتولاءادتبمركى
 ملمج رك ليرتماددتبع رشي رش يلصق لج ركل يبس قلتو لع اق نيا لجروكي_< نوكي

 ع رس

 « ريثك رطملا ])
 هيمسالمجركل سرت قي ا دتبع_رجت اظفلامضلاب عروف مرتك -ءادتتم اظنفل_ىضلاي عروفرم رطمللا
 ير

 #يئضي حابصملا]»

 رق يرمت يلعف لعب ركل ب لع لخش لافي لبوضيب- ءادتم اقفل سضلاب عردفرم عراشلا
 مريس لم لع قزم

 لي ركبيك تروا ليكن سرد ادت ل تاينص نا

 ا عكرممصو
 الح رورجبدل- فاضح اظفل واولاب عروف عبلا ءادتم اظفل مقل نؤرمئاق- م هزم



 عريسا ركل سرى اادتم_رشركل ايلاف اضع فاضم_.يلا ف اضم

 © نالجرلا نامئاق امإ»

 يباذدتبم_رمث اظفل فلالابعرذفرمنالجرلا_ءادتبم اقفل فلالاب(ر فرم نامئاق-.ل اعرف اناع
 مرقس اذهل عمت

 «تنا مئاقاإ

 رلمجركل سرت ىباادتيم_رمثالك رف عتملا - ءادتم اقفل فلالاب عرف مئاق-/مايظتسا زنا

 -ِ ريما

 © تنا بغا راج

 لح رمت قياادتيع_رجث الحم عرؤفر حتا ءادتم اقفل فلالاب عرف بغا ارد ماهيفتتسا وزنا

 ديب يس البرك

 4 لجر بهاذ له

 ابا دتم_ربث اظفل ضل عرف ملججر_ءادتم اظفل فلاب روف حب هاذ -ماهظتنما فرت له

 ا -يرتيسا لل عر
 . « نودي دزلا نومهئاصامإط

 رشي اادقتبم_رمخ اظفلو اولا عر وفر من ودي زلا- ءادتبم اظفل والاب عرف جراملاق-.مم اعرب يفاناه

 هيرميس ل رلح

 امتنا ديلعا»

 لحس ربخ قيادتيم_ رش الكف رمريمعنا_ ءادتم اقفل ضل عروفرمدهباع ماتا وزن
 تيريسا ل مرك

 -ه5 ةزهجبش ةرمثم ام)>

 مليا خسر شا عرف رج هات اظل فلا ذمة ارمشم-_لاعريت قاناه

 َ مريس لم ركل



 «ناترجش نكرمثم امإ»
 رش اظفل فلالاب يؤم ناترجش_ ءادتبم اقفل فلالاب رم ناقرمشم_طاعربت ريقاناع

 ْ -يرقيسا مج كيسا هت
 4 رجشلا اذه رسمثمامإ#

 فوصومال# علم هراثا ملاذه_ ءادتم اقفل فلالاب عر مرمثه -.لاعرن ريئانام

 ريسارلمبركل عسر قب اادبم_رمرك ل تلفص ضوصوم_ ترص اظففل_سضلا عروفرعرعجبشنلا-
 . يوض

 «نوديزلا نومركم له#

 رمش اظفل داولاب يؤمن وديزلا ءادتبماققل داولب نؤمن وهركم -ماهقتسا فرح له
 -يريسا لم كل عرق لياادتبم

 © ناديزلا نام ركماإ»

 ياادتبم_رث اظفل فلالاي(رؤفرمناديزلا ءادتبم اظفل فلالاي(ر فرم ناه ركه-مايفتساوزنما

 «نوديزلا نوزكمام»

 قب اادتيمرث اققلواولاب عوف نو دهزلا_ءادتم اظفلواولاب عرؤزرم نوه ركه م اعريئ يفاناع

 -مرقيسا لم ركل عسر

 «ديز مركم له
 رمثافي اد تمت اظفل سضلاب عرف مديز -.ءادتنم اظفل مضلاب عروفر مج ركه_ ماهفتسا فرت له

 تيم المك لع

 «تنا مئاصا)»

 لحس رم قياادتبم_ربخ الك رعتملا- ءادتم اقفل مضل عرف معئادص_ماههتنسا فرت وزنا

 مريس لرك
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 تجدوا بارعارواومارمود هس طاح اس اقفل لكي دج بهو علا فرت حل انج حن علاق

 دوا كيا بارعا

 ايناغ لم عجاكبج جس اترك كتماذلاب لوا روتر كرس انج بيأ لن اعاكروا علان ج9

 : -لرعلاب

 فطع (7) لرب(” )ريك () ةفس(1) ل ماينقا جاي كلان تسلا عون جنبي جباوت

 -نايبفطع(0) فركلاب

 -< ديك قرب كى وقمرلا_ لاي اكوب ملكوت كلا لاعود علاج :رصح هجو

 # لالا حس لاع ودرج ةقدم نجلا سير اكوم نيكل سئل حس لاعودرجب لئلا
 لاعودرج وق سئلت كاروا- ناهي فطع وف شئركاترفم زوم نتتشنرلا_ زي اكرم نتشم
 كرو لرب قراء فرحلاب فطع قوم فطع فق رتركاد ندي يارب فطع ف رت سلا حس
 لا رف نيب سيمر ضبروا ليت لامر ف ناي ليمن او ذل ضب ل سيمت عري ى علا
 علاج تيل وكف فص لاهم تطص_ جس درا رقم لتقليل ىونحسديك ند لإ
 جي اترك كرش سلا لئاعاك روتي فكس اكروجمج لاوقروهش لعن سنس اندم يكل اعاك

 - الث كبس جاط دوا لج لتر ط سول ايايتاغ لش عانتروا تالا لوا ع عروتتمتبلا

 < ز/اجاكى ثار يف لص ف نايمرد كس عروتسروا علان

 ريسي انيلع رشح كلذ وحن فصولا لومعمك(1)
 -بيغلا ملع نوفصي امع هللا نحبسوحن لوم كنز وصمم ()

 -#مئاقلا تبرض ديزا أكل اعاس اي(

 دلو هل سيل كله ءرما نا كرس (7)

 كش هللا ىفا بي وم قوصرم قلختنر خ ى نب اربم ىلا ىذلا ءادتبملاو (2)



 -_ضرالاو تومسلارطاف

 لماعلا مئاق ديز وحناكرت(5)

 تبيغلا ملع مكتيتاتل برو ىلب وحن مناونب(4)

 -ميظع نوملعت ول مسقل هنا وحن اكض رخل ج(8)

 نزحيال -لاثم كلصات شريك ا بدك كده ربخ ا ديز الا دحا ىنث اجام خت اثنا( 9)

 مكسورب وحسماو نايمرو لح ميلع نوطتمفوطخمر وإ نهلك نهتيتلا امب نييض ريو

 ٌءيلكر صان 6 ىذا نكد صفن ًاليلق الا ليلا مق نايمرد ل نم لربمروا لدب مكلجر او

 هه

 اةسسلا
 لطر: سب _ومدوجوم لش عروتتموج #ركت لاوري قلي وج بس حلاو تنم تنفع

 تصر لاعروا قش تقم, لاح تفصوكل وا وبا منام سيج_وم سب لتس عروب ماع
 -لب جك سر, قلمتم لاح

 لذ تقصير كح اك ا بيدالادب ذءاج: جي _ءوتمتاغص ناتفم نزع ا :ىقوقح تفص

 بارعا (1)-<- قوم قئاطم وصوم خيا لغم لوز نأ تننو كيب تس لدززج

 -قيرتاتوري دن( )ريلقو فيرعت()
 :ًالفم دك رمامب فيي تورك لن لمع نج تءايلكوو لإ لس تافصرثج حس هدعا# للا :هلباض

 د رم امك لوعفم ىنعمب (ليعف) لعاف ىنعمب (لوعف)

 ب فاضم فرط ورلكا نمر لمقتس ل يضف عفر
 ( لعافلا ثدحب طا )- ين تكسر ماكل خر عويد
 لجرلا ءاج: وحن هعوبتمب قلعت هل ام تافص نم ةفص نيبي ام: ىببسا تفص

 ريو فيرخت() بارعا1)- لوم قفاوم ل شود تسيل شراي ب مكتاك لا هقلخ نسحلا
  6اس تت تش لااا ااا ل ١ 34 ا اسس حا حس حا حل اس حس حس



 فاق

 دلو سيما كلا لت قا تنم لزج
 دهس رك لاطوري تظصرلا حبت اذقج جم اهودارمس لاروا نتش: مسق الفنيف

 -لضفا « نسح « بورضم « براض تيت

 لو ضروصدتج كل اوبر اشم نت ل عنج اج ما: مسسقا رس د

 - اذه ديزي تررم تيع_هراشام1(1)

 _كمركا ىذلا لجرلا ءاج تي_لوصرمى0(1)

 -ةعبرا لاجر ءاج ي_درعم0(1)

 -ىقشمد لجر ين_بوشم6(1)
 ادسا الجر تيئر توم لظادبب هيلو م امد( 0)

 ىف لماك ىا لجو ىا لجر ءاج ءلجرلا لك لجرلا تنا بج ىلا لك( 1)

 لج اميا جب ناجي درك بفاضا كا دصتاسكس قا كك ةيلوجرلا

 2 4-(1) ظظفلرواومرفرعمكفوصوم كيسي طش لك تب تنفص ا ( لك ظفل: ايئاض

 و هر كت وصوم طرشي

 4# لوبي لئاك تاكا تموت لوم عل او تمظصائفل لو دري بج: طيئاض

 < سب فوصرما رش ليا نو نرش ك_ ذل, تنم لنج: مسقا رصيف

 - ًائيش سفن نع سفن ىزجتال اموي اوقتاو ب_وب_دكور كف وصوم

 وصيصنت_ صوب ىلا . زج ارب روا تس لا فلا ماك و تكا دكت

 تكدر يف رك الدو نايل وكلا تاووتقر وا تحئروا تنذاضا جاوب عروب ل يلق
 تي اكوم لاح اك وفود لاصروا تفصل ترروص ضير ركل كرو اي لإن

 ىنينعيال تلق ةمث تيضمف ينبسي ميتللا ىلع رما دقل و

 بطلا لكل ادرواوم دير صو ركليطر شب ردصملا عيبا رعلا



 مع

 كلامنا لاقرعش

 اريثك | ردصمب | وتعت و

 اريكذتلا و دارفالا اومزتلاق

 ءلداع ىا قتشملاب نولووي نوييفوكلا و ء رطف روز ءاضر و لدع لجر اذه

 بفاضملا ريدقتب نويرصبلا و رطفم ءرئاز ءىضار

 ما نيج قكفوصوعروا ل سم عتاد ىكتسطصوت ءاسا مد( لن سمس لاس
 قوم مالي فرعمماو تنص ىككا ركأ ملاعلا اذهب و ديزب ترره بج لاش وراثا

 ْ - لجرلا لهب تررم مد < زارانانب نايف طع

 العا يمر لب نكت رفص لإ لب فوصومو ءامساو()

 لجر ٌّىا لجرب تررم ىا سمج _ريلاكاا نب لبكدفوصوم ل ةظيس تفر اما وو(

 ب اني ليو تنس قالك ماه بج فوصوم و لإ نبا تفسد وب ءايما دو (7)

 بميحرلا فؤرلا هيلع هللا ىلص بت

 ف 1ىكيل_ ىلاوعع_رمودازاج نكي آيل يخت راضيا تصف لما :هطباض

 نيملعلا بر هلل دمحلا حرر (1)<

 ميجرلا نطيشلا نم هللاب ذوعا تيم (0)

 -نيكسملا كدبع انا مهللا ءل_ كس م2(<)

  6١لا نيهلا ودخعتال بيل كس ريكا( :_
 _ةريثكوا ةليلق ةقدصب قدصت بئيل_ كس ماهبا(0)

 نا تيل 1 ميمعت نيرخالاو نيلوالا سانلارشحي نا بتول ل ليصف)
 ب نيصاعلاو نيعئاطلا هدابع قزري هللا

 عفر حاضيالا اق شيب نس ضب فالتخا لش ىلاعم كس ضبتمتروا انتا



 00 ماو

 لمجملا نايبب قافتالا ليبس ىلع فراعملا ىف عقاولا ىظفللا ,كارتشالا

 وهف عضولا لمبس ىلع تاركدلا ىف عقاولا ىونعملا كارتشالا عفر صيصختلاو

 يف لامتحالا عفر حاضيالا_ب_ ايكق حريب ذل ضتبروا تفصلااب قلطملا ديلقتك

 * تا ركنلا ىف كارتشالا ليلقت صيصختلاو فراعملا

 انومب ودا جس قرورش انو قواسم إي فرعا سس ترفص كف وصوم كيد ننس ةاعنردب

 .* -  لضافلا لجرلاب تررم لضافلا ديزب تررم يعل اتسرد
 حت( عراتا -)١( لإن ذئاج جو نلت لش تضص قوم مواحمكس تضصر يغب فوصوم :هلطباض

 جهت سكس رقم لفي نعا اب ص بعل رحلت( اس ) عت كس نع ا. ردم تم قرم

 _بطحلا ةلامح هتارماو دمحلا لها هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ل آله سيخ راني ايتح تفصيل لج لدم عقاد نأفوصومرين جت
 فرعا ركل للا لوب ست او قكيرفصريمرو اد فراعملا فرعاريلابج دهس

 فاش فرك ا هدرك هس ىرورشي يك تنص دزتهسروهترواجس ف راعلا

 محرتاب تعايد -<سةئاجانوم تاو فوصوم اك ب انربيم ل يدنا لاسم ا

 مالع قحلااب فذقي ىبر نا لق هي سلوق اك ىلاقت ىدإب لضورب ستيل لس

 -ميحرلا فاو ءرلا هيلع لص مهللا بلوق كب ركروا بوهغلا

 دهس لدبي كيد زنا تاجير

 جب لو 2و عقاو تفصدنروا لو وج حلاو فوصومدتازبلا ىف لوقت اا 3

 جب لير رمث كم هت رول رشات .اما
 اوم عقل او ف وصوم ليد زك روب اجرك أل وقف صو تف ذيك يو نا ىرعو

 رف لج يوب بانك )جس فمو لباق اقيقت مارب روا_جس ما تضم خييص يل للا
 كا
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 تررم هت اك ساب لال تاس داو توم قم ىف فل لا تضم  عتروا هن مي

 تاك اجايك لع ظفلك- اور لو, ىنعملا ىف دحتم لأ ل يخبر ميرك نيلجرب
 تررم يع جس بجاوانيدربلظ ل شروارك لن لم ترروصىلا نيميرك نيلجرب ترره

 - نيراخم نيسرفو نيدبع تيرتشاو . نيحلاصلا دنهو ديزب
 لاق بج لوا انكر بيت يي ع اوم لمجد وا فرظروا ورغم ترفص ف وصرم

 فوسف كريمو هنلزلا باتك شئابجاو هناميا متكي نوعرف لا نم نهؤم لجر

 - ةلذا نينموملا ىلع ةزعا هنوبحيو مهبحي مرقب هللا ىتاي

 فرط وركوب فاضمايوم نمبب لمتتسوج ليف( نيب ىلا نزجدتلا

 هس لائم اج تققباطم كف وصوم_ ب بجو انكر رك رواد رمل يضم نع تسروص اوت

 لضفا لاجربو -ديز نم لضفا ءانب تررمو -ديز نم لضفا لاجرب تررم

 ىنعمب لوعف يوب قواسم شييث توريد ل لس خيم كف صو هو قرمود ص وخش

 ١١ ص حيرصتلا حرش) ليتق ةءرما روبص ة ءرما_ لوعفم ىنعمب ليعف _لعاف

 «(ربمن دلج

 لا لهاج بكار لجرب ترره كيني جماح فزع اكرا زتوب مولعمفوصوم رج

 -ابصغ ةنيفس لك فيخاي هيت زءاج كاف ذع رب مولعم فصرلاررل

 كل
 لا هييو كف وصومروا تفصش ول اننا

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسيإل
 نمحرلا فوصوم اتفل ورمل, روررجب طفلها .فاضم اظفل هرصكل رورجبوسا لج فرح اب

 وتفصل وأوو خيا فوصوم تم اتفل رمل دورك ميح ولا _ ىلوا تمفص ائفل ورك رورجب

 يس قات تتم فرظركل يدور راج رورجب ركل يلا فاضم ف اضم يلا فاضمركل بحس



 لمج ركب قلتو لاف لعن لاف الحر فرمان رجم زري لتنو رشا_ كس (دعبا يع روشا

 -يرييلعف
 «نيملظلا موقلا نم ىنجن بر9

 لين -ءارتيمركل بيلا ف اضم ف اضم يلا فاضمر يمت فاضم اريزقت ىشلب عرؤم بر

 فرت نه. لوخفمالك وصنع لاق ل عروفرم تنابربجم تغتر وربي مولحصرضاعرعا
 لا رغص قوصوم_ تفص الفل ءايلاب روررجب ن يملاظملا_ف]وصوم اظفلور سكي رورو ,وقلا

 لطب ركل يس قلتو ابر لوعفم تا يس لخن كرما لغطي_ قلعت كلر ورجبداج ادرك
 -يرتيس المجر رادتم_ربت مف

 «نيملاعلا بر هلث دمحلا)»
 -فوصوم اقل رسل روررجيهللا اظل ج فرح مال_ ءادتبماظفل .سشلاب عرف م دمحلا
 ليلا ف اضم فقاضم_ميلافاضم انقل سلا رورجبن يملاعمافايضم اظنفلورسكلب روررجب بر

 تم يمضبلا كس ةباث ج_ قلخترل رورجبراج_رورجبركل ب تفصفوصرم_لوا تفصرك

 دير يمس لمجركا لربتءادتبم_رخركل يس قلتو ل انذجا

 «ميحرلا نهحرلا
 - شرلاه حطم افطر سكلب رورجب_ىلاف تنفص انقلورسكلب رورجم نمحر لا

 نيدلا / موي ىنامإ

 هرصكك دور نيددلا_فاضميلا فاضم اتفلو سكك رورجيو ويد فاضم انفاسك رورجب كللاه

 ركل بيلا فاضم فارم _اكف اضم او ميلا فاضمرك ل بيلا ف اضم ف اضم_.يلا فاهضم النفل

 -قارعنم

 4 بوبحم ريفصلا لفطل 0

 ل تفص ضوصوم_ ترفض اظذل .سضلاب عروفمم ريغصلا - فوصوم النقل .سضلب عروفم لفطلا

 -يرتيس المجر ل عسر قب اادتبم_رش اظفل مضل عر فر مب وبحم _ءادتبمرا



 مام

 ©« بطلا ىف ملاع كوبا
 ى.ءارتيمركل يلا ف اضم فاضم_.يلا فاضمالكرورجيربتتل_فاهضم اظتفلواولاب عروفرم وب

 هرمكاب رورجيبطعملا رج فرتوف-لعاق احم عرفرم رتبت لخفش نفل سلب عروفرم ماع

 ليتر ادتبم_رركل يس قالختوا لاف ندا لخترت_كس لضخ دي قلت كل رورجب راج اف
 -يرقيسالمرك

 © هليمجلا ةدرولا»

 - تضم اظففل_ىضلاب عر وف ملييمجلا__فوصوم لئفل ىضل عروفرم ةدرولا

 4« حلاصلا لمعلا يف وسئانتإل
 همسك روررجب لمعلا 7 فم ىف لك الكم عروفرمر يمفاو- مولخمرطاعرما لطاوسفانلا

 لرورجيراج ورحب رك ع تقص فوصوم - تنظم اظنفل هرسكلب روررجبحلاصملا فوم اقفل
 -يتاشنا يلعف لج ركل قلتو ا لاف ني لخث مسرع لخخ_ قلختا

 «نيمث ملف ىدنع»
 ذا لفرد لا ام عروفرم تتسم يم طع ضيص نئاك كس نئاك ب قلختس فرغ ىدنع

 مهضلاب ورم نيمل فوصوم اظفل ىضلاب عروفرم ملق -ءادتبمرك ل ب حس قلختنوإ لاف

 يريم لمجركل رش ادتبم_ربثركل ب ترفص_فوصوم_ تضم النفل

 © ريزعلا رطملا لزنيإ

 فم ريزعلا -فوصوم اقفل مشل عرفرعرطملا -.اظفل سلب عروفرم عرراشم لخث لزني
 ديره لعق لزب ركل بل عاف لف لاو ركل يد يسفسافوصوم_ حفص النفل مضل

 «بيط رعاشلا لابقا#»
 ل' تفص فوصوم_ تمم النفل .مضلاي عروفرم رعاشلا فوصوم لتقل سضلاب عروفرم لابقا

 يري سا لج ركل سر قياادتبم رش اظفل ىشل عر فرم بيط_ءادتبسا
 «دهتجم ذيملتاذمإ»
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 تم الفل مضل, عرف مدهتجم_ فوصوم ايفل مضل عوف مذيملت_ءادتبمالك رؤ ماذه

 تير يسال مج ركل ربقر ا دتبم_ربثرل ل فم فوصوم_

 «ىرض محد إ»
 تطعم اظنذل ضل عروفر م ىرط .فوصوم اظففل ضل عروفرم محل

 © نوتداصلا نوهلسملا ل

 طم اظفلواولا عر وفم وقداصلا -ىفوضوم اظقلواولا عر وفم نوملسملا

 © تاحلاصلا تاهمالا»

 رقم الئقل_م ضل عروف متاحا صلا_فوصوم التفل_مضلا عروفرم تاهمالا

 «نوحلاص لاجرإل
 تم الئفلواول ابر وفم من وحلاص - فوصوم اظتفل_مضلار عروفرم لاججر

 © ناتليوطلا ناترانملا )>
 تضم اظفل فل لايعرف مناتليوطلا_فوصوم تفل فل الاب عروق مم ناترانصللا

 4 دبكات مود >
 ال و هيف ةغلابملل لخد ال ءىقيقح هعوبتم ىنعم نا ىلع لدي عبات ديكات :هوق

 ريف قال اج دك فيدل ر وتساب جس ات دوديكا نايسدلا وا ء وهسلل ال و زاجملل

 ادسا تي رعد دش لح ااكتسلففروا وحكروا اج اياكى دارع

 وحمدي /اج(0) غفل كاس (1) بو سسيمتف» كيك
 (7) اهلك ء الك (2) نيع () سفن() نّ ظافلادنج _- ىونصم ديقات

 ةماع « عيمج - عصبا (8)عتكا(4) عمجا( عيمج(0) لك

 4 ديلان قبس م طرد دواي: شدماو يا تاذا زنك نوع سفن
 ركل كريت ناروا كالو دم فاض فرط دل ريشي يروا لإ ةسآ

 لو ز/اج ضروص نمر رش دبلا» لش يروا دفا بجاو تق اطمدجت اسكس



0 
 7 امهسفن ناديزلا ىنئاج الورم (1)

 تامهاسفن ناديزلا ىنئاج بمال رشح (0)

 تامهسقنا ناديزلا ىنئاج ب عاام(

 قاوم تنفاضا فرط كرين كزثح كينفح بحب اك هيل ساس ناسا ال حئتروا نات نال درفم
 -امكبولق تغص دقف امهيدياا وعطقاف ب
 قرا عئئاروا حسبو كت فاضا - لذ هفر م بسك بس ائافلا ه قونتسديك ا: 3

 تهاقا. هع م نحمي وعقل[ لاني رهو تفاضا ف لتبدو لب ل ملعكت

 -نيفلكلف الغ 2 لس لايت وديك اج كورك

 قرم تفاشاير ماع عمجا لك -انك الك نيع-سفن- لو هفرخمم اك ديلاتزئافلا

 فالتخلا لم فير قابس كن تن لو فرتم قرب عصفا عتكا عمجا رواج فرت سجو
 تيار لو فرخ يمضلا ىلا هفاضالا تينب ب ليد: كل ام نئادوا يوم اءأ_<جس

 حبو ىاهس ماعلا كريكاتيبدجو كت سيلع ضبا ثكروا نهعيمحج لع لص عمجج ءاسننلا
 دهس لاتسردانو لاو لاح اكلاتي كادوا ليث تحوم فرصتي

 ريكا كورك ض تيار عرو اك نوم عا وديك ا جوك فرم قل يثهفرحمديك نظافه بم

 اماص لوسر تياراه 4 لوقا اهنع ىلاعتدثلا قطر شئ اع تمرض لوري سنس اج

 (ىئاسنلا هاور) ناضمر هلكال ارهش

 نو لور ترورضاي تغني لرب لشكر
 دورت اسك هدئازءايوك(نيع) روا (سفن) ظفل حس لبي ظافلا - قؤعميكاع :هلطباض

 هسفنب ديز ءاج هيلث < يكات قي لوم رواج :اجاته ذب
 قرلومر يمل و سوم فاضعروا لن تاج حال ك- 1 ديك كني تفك و الك

 هوب ددقماس (ضعب) ظفل قسد <س انزم نرك بلان اكول دانما ىكووصقنس سا فرط
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 اكذ_و«ردقمكس( ضتإ) زفاركااههالك ناديزلا ىف ءاج تب_ةساجوم لاا اك

 امهالك ناديزلا مصتخا اذهل_ج_ائاجانان || ريكا ةرجتاسكاعلك الك ركب ومش لاح

 هسالقانا

 باوج د ماشب نبا -نامئاق امهالك اك جابك مئاق امهالك رمع و ديز 23

 مانعه ركاروا<سر تل وك. ك بابك امئاقرحب لع جايا ريكا وك امهالك) كايد

 هل وادارفار كي ءاجدجو لووول اج

 اقلب طرش تو كلك نب ريك جاكى ناهس ج12 ديلا كءازجا هذي: لَك

 ديز ءاج ناي ءهلك دبعلا تيرتشا ءمهلك موقلا ءاج :سيج _و< يانا ردقموك نب

 ومنكم قا زتفا سميك كو زج ا جل ا قيده طلغانبك هلك

 قثمح كرم ترقص لش ترروص لا ب جاموم ف اضم فرط كركم شنو لكان

  لجرلا لك لجرلا تيئر تيتريكاج
 تذو _ لين يو كم اك احاو لوم ل نكمأك لك نيعمجاءعمج: ءاعمج حضتجا

 اظقلريخإ ىروا_نيعمجا مهلك ةكدلملا دجسف تيل 124-2 ريكا لنك

 2 ك- ريكا ىرثتن كي نيعمجا مهنبوغال تي لإ 12-2 ديك اء لكاس لك
 و ناعمجا ناديزلا ىن ءاجديم < تاج ليدزن ه شا روا نيل س1 لا
 ناو اعمج نادنهلا

 تروا هس لوم عقاد مدقست سا ياذبل_لو جاتا اناا ي .عصبا ,عتسبا ,عتكأ

 فاست

 هن هللوم عت وريكات كرك م بسو وول وم حت اوريكم ودرعتسانالار يغب كس فطعرل جو
 ل سود ياك

 -< ليك مقاسك نادببلا لإ تركك لكي: ةهاع و عيصج
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 - نيني لاع قلوب ع اوك تفاضار خبرك ماع« ختان 2

 رارقرب لم لوتروص ل وفود تنور وار كنا هل هس كفلابمدللب لت شيين انءاعاك دما

 -ةلفان بوقعي و قحسا هل اننيهوو < علقت: لاش لكلا له

 ريم سس نادك جس يطرش تل هس تنم ديك لك« ةماع) رد(عيمج) دوا (لك) :هطباض

 < لام اعيمجج ضرالا ىف اه مكل قلخ اذيا_عيسىرورضانوب لم

 ىس لصف يفي كنج كسا ليبي قوم نال دحتا سك نيرو سيلان كل صني:

 -مكسفنا معنا اوموق: جت_ج بجاوانالوجتاس

 امسا ناك ءاوس هفدرمباوا هظفلبدكوملا ةداعاب نوكيام: ىظفل ديكات

 ادركركذ هدايودوكف دارعكس لا !اكائفل لكي .ةلمجج ما افرح ماالعفولا ريمض ما رهاظ
 راج لقب ركاسجس قدم قا وديكات كوس فرتروا ل ملهي روادرفم تفي كني ةسج
 ىلواف كل ىلوا -نوملعيس الك مث نوملعيس الك: يب اتاجإيافطع ف رتل
 نوزغ ال هللا و نافاس آب لك كس فطعرخاروا -ىئواف كل ىلوا مث
 تبرض < بجاو فطع لش قوم ماواكردعت سف طع ف ترك ريترم نمت شبرف

 لطاب لطاب لطاب اهح اكنف ريكا كورمفم  اديز تبرض !ديز
 نا تلك بجاوان الريل كس لاا انالر التل اك تاس ل كس ديك كاف :هطباض

  هنااديز نا  اديز نا اديز

 ل ديد تاس لس لصفشمكل صنم يتب هدا لاك لماع يل كس ريك ح كل صر يمض :هلهباض

 كلا كيك ررع_كيفنتما تبرظ_ديزب كبت دمج جس قروضانرك

 دجسف ل ءالع لن ج :ئاجان انالك فطع فورت نايمرد ل ديك طافلا

 هر ث دحاو تّذو دس لوهناك ًيانب قار يل كس متو اوك نوعمجا مهلك ةكئلملااو

 -جس الفي نايا جسايددارقل_ك- تقدوامتاوكن وعمجا فلل ضتء نييك
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 دعاو تنذو نيش ونار م هنيوخال بج ل تاسك تقوداوتا قلعت ارك يل سا
 (م فص يصزلاروزغررش)-ج ديلا اتيديكا نيج اهيبج ل كافل قم اكساب سش

 لقوم ع او لش بسر مضار ماهو ركقرعم لعب فاضم بكر مدر فرت مشفر

 مل اللعت فوس الك ايفع_ج قوم اسك فطع فرنك نوم لعب ديك تركأ دس

 سي ل نلطعرخب لكروا ىلواف كل ىثوا مث ىلواف كلل ىلوا نوملعت فوس الك

 كتر وم متو اكدرتت ح فطع ف زحرلا نبل اشيرق نوزغال هللاو ب لش ثيدع

 مكتوم متو امرك كو فطع ف رم رك(ديز تبرض اديز تبرض هيج بجاو فلع

 دهس ترم قرص ددياغ

 كس جل زنكي كيل لا دس ىرورض وداعا اك ئاع ونس ىلا ديكام كل صرير و
 دي نر بص _<لوايافول [ريروا زبد يز ناكر ضل اإي تمص تمق كيد <
 هللا ةمحر ىفف

 كس ديك وا ملوم_ومرطصاف ش لوفود(1)- لت مال رماودوم ريكا كى اجر فم ج9

 ريك ناي دج لصتدلا موج جس ىرورضداعااكمكا لادجتاسكس ديك ات (0) نايعرد

 ل ريب نر قسسع + ىلا نال اكريمروا_مئاق ؟ديزانا نا- مئاق هنا ديز نا جاك
 -نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ىفف<-

 هلكاا/نانمت_ىلب ىلب ديز ماق ماق بتطرشاب ة-«:ديكام كيلاج فرد ل جيت
 -انركمواعإ

 وا نذا ريغب تحكن ةرما اميا تي طرشالب ريكاج ل صنت بروصنريضروارجا 1 جل

 ريكا كروز بوصنم عروفرم) لتي لص عوف مريم لطابب لطابب لطاب اهي
 رداملكتبلا تنا كب تررمو تنا تنا كتمركاو تنا تمل صو قك او

 هس رورظعنقباطم شدا ضارواربكد تروادارفا
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 نينرصتلا
 -ل ركب رواج ل هيدا ناك مكن وكري اجرا يك روارل ملل نول اثم حلا

 © مئان دلولا ناإ»

 مضل, عروفرمجئان دنا مسا اظفلدتفلب بوصخمدل ولام فارما بصان لفن ميغم فرت نا
 -ييريسا لمجرلل يحسرمقمااةيسا نلاد ناار اظفل

 © نوعمجا مهلك ةكنلملا دجسف 7

 فاضم ايفل مضل عرؤفرم لك _ رك اقفل مضل عر قرةكشلمللا_مولعم ىلا لن دعب

 ممشلاب عوفر نوعمجا_لوا ريكا جك ايلا ف اضم ف اضم يلا فاضم الجر وري يه

 #يرت لعق لهب ركل بع لش لع ركب يك تدك ملام ديك حالف

 «ديعس برض برضا

 لن لع اقفل _مضلاب عرذف مديعس _مولعم للاب لخببم رض دك م مولعم ني لن برز

 هير يلعف لج كل يبيك رك دريك بيرت يلطف لم ركل بلع

 «رانلا ىف امه الك ىشترملا و ىشارلا
 وطعم ائيؤل ىضلاب عروق مم ىشت رهلا_هفطاعواو  رييلع فوطحما رزقت سمغلاب عروفرم ىشارلا

 دوري يمأمه_ فاضم القفل فلالاب عروفرم الك دك, ءركل ح فوطخم ىلا يلع قوطخم_

 روركيراج رانلا ىف _ءارتبمركل ريك رك ميكا ركل بديلا فاضم فاضم ميلا فاما لك

 للتو لطف لن عاف امم روفر تنسيب ل ديب قلعت ةدتم فرت
 -يرقلم كلا د تسر فيري صف لج رك

 © نهلك تاملعملا تناجإ»
 ممضلب عرب لك_دكة ءاققلا ضل, عر متااملعملا_مولم ىلا لن تئاج

 لييكاترك ءدريكاج رك ايلا فاضم فام ديلا فاضضمالك رورجيريميره_فاضم اظفل



 عاينيم ىتناخ هذهإ)
 يلا ف امال روجر فارطم .اظفل سلا عرف رةلاخ _ارتبمالف روفر راش ماهذه

 #يلا فاضمالكرورجيرم أه فاضع اظفل مهلا عروفرمنيع_رلك ركل يلا فاضم فاضم

 مريس لع كل رتءادتم_رش لبيك انرك اريك ا جليا فاطم فام

 «كسنن تيتا
 ل فاطم القل ملي ؤرسفنددل الك يفوز راريثتي-لثخ تيتا
 لعاز لف لعافركل يك تدك ع ديك ترك يلا ف اضم فايظم#_.يلا فام ار وجبر ين ك

 عرقي ل مر

 «(هقح ىلاخ طعت ملإ)
 فاض ىاخخ_لكاف ا عررفرم فتي عرلط فرت فكي موزجب لخطعت -- مزاج فرت مل
 لاف ب لحن لاهي لوضمركل يلا فاضم فاضدقتح لوب لوضع ركل بيلا فاضفم
 يرش عقل قب ركل سس لولون لوو وروا

 امه انلك نتارملا تلص#

 فلالاب رم انلك_دكءاققلا فلالاب عرؤرمناقرملا_موطم ناي لف تلص

 لبيك دك ء-ريكاع رك يلا فاضم فاضم ميلا فاضمالك ورجيربامه- فاضم اقفل

 تيرم لعق مج ركل بطول لظؤرك
 4اهلك ءاهصألا مد ملع»

 لدا ب لوضمالم بوضئؤدا - لئافالم عروستي مولعم قا ل ملع
 فاشم يلا فاشمالك رورجرياه -فاضمال يوصنمإك رك الجم بوم ءامساللا

 لحس نولوعقم لولووروا لاف خيا لخن ىلافبب لوضضمرك يك دك ع ديك ترك بيلا اضع

 ير عزك

 4هنيع دئاخ اذه)»
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 فام الزقل مضل, عرف منيع _ركة ءاظغل ضل عرف مدلاخ_ادتبماطك عروؤرم ورانا ماا ذه

 - ليرتءادتم_رتر كل بيك رك دريك اح ليلا فام فام - ديلا فاضطر وجبر

 تيري سا لمرك

 «نيعمجا هلها و هانيجتف
 النفل قفل يوصتضإها قطاع فرتؤاو ل. لع فوطخما ام وصنع ريمي تاني لن انيمجنف

 قفل بوصنمريعمجا دك م لبر يلا فاضم فام هيلا فاضمالجروربربيو د فاضم

 رب لوحفشروا لاف لخير لوعفمرك برع ف وطعمظولطعخم_ ىوطخمركل بيك جدك مس ديك جاظتفل

 هيرقعفل مال
 © سفن ديز ىن ءاجإإل

 رمشلب  عؤمديزبب لوما يبوصتريع دى ياتو نون ل واج
 ليلا ف اضم ف اضم ايلا فاضمالخرورجير يبت فاضم فل ىضلا عر وفم ٌسفن_ دلة ءاظفل

 يرمي ردعق جركل لع لن لعاف رك يك ترك اديك
 «امهسفنا ناديزلا ىن ءاجإلا 0

 فلالاب عيؤمناديزلا_ب لوما بوصتريكدى ياتو نول لثءاج
 فاطم ف اشع_ميلا فاطعااكروربر مام ه-فاشح اظفل مشل عروفرم ٌسفنا_دل اقفل

 ير عفن ركل بلع لخلق ركل كانك يكلم ليلا

 «مهسقنا نوديزلا ىن ءاجإو
 داولاب وفم نوديزلا_ب لوضمالمم بصنع دى باتو نول لوا
 فاضقم قام _.يلا فاضمالكرورجر يمه - فاضم انقل ىضلب عروؤفرم ٌسقنا دل الفل

 - يرش لعق لب ركل بل عف لش لوركا ردي ليل

 . 4 هنيع رمع ىن دج

 ْ مضل يؤ رمع-ب لوما وصريح ماو نون لن اج
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 ليلا ف اشم ف اضم_.يلا ف اضم لكرورجيرم- فارقم اظفل ىشل عرف مريع_دكة ءاظفل

 يرث لعفرلمج ركل بلطف لش لعق كليك دك هديك
 ع اههالك ناديزلا ىن اجو

 رشلب عيون اديزلا ب لوما . بوصشري يع ياتو نوفل ءاج
 ميلا ف اشم ف اضم_يلا فاضما ار ورب ييمامه-فاشم اظفل فل لاي عر وف هلك دلة النفل

 يره يلحف لمجركل ل عذ ل لع زر كل بيكا ندك مديلات ل
 «اهه انلك نادنهلا ىنت ءاجإلا

 فالي عروفمنادنهلا_ب لوضممم وصنع ياتو نون_لف تئاج
 فاضم فاضم ميلا فاضماطكرورجيريمأمه - فاضم التف فلالاب عر فر متلك دل هالتفل

 هيرشي يدعف لم ركل ب ظو لن لظز ركل ديك ترك هديك لليلا

 © نيعمجا مكتبلص الإل
 بوضننيعمجا رك طا بوريك لقب لخثنبلص د
 ير لعق لب ركل ير لوحشسروا لات لني لوعفم رك ديك تدك ع ديك القليل

 © هلل هلك رمالا نا»

 مقلب بوصنم لك دلة اظل فب وص مالا دبش عقار ما بصان ضل بهم فرح نا
 مارك ريك اترك م- ريكا لا يلا فاضم فاضم # هيلا فاضم الكر ورجيم - فام اظتفل

 عاف نبا تمص خي رانك دراج قلت ورجبراج-.اتفلو سكك روررجب_ رج فرقه ال- نا

 عريسا ءلمبكل مسرب ايا نا-نارتكل مس للتروا

 «ميلك موقلا دجإ»
 - فاضم اظفل .ىضلب عرؤفرملك_دكة اقفل فلالاب عرففمهوقلا -مولعم ىنغ ل ادب

 لب عاف لف لعق رك ديكتدك ديك تليف اضم ف اضم يلا فاضي مه

 لير طلع



 مم

 «اذك تلعن تنا تنال .

 يوصنلالك_لعاقب ل هلعف _ ءارتنم رك يك دك م-ديك جتنا دكة هالحم عرؤفرم تنا

 حرتيسادلمج كل زرقبادتبم_رقيرر لعق لهب ركل عر لوعقمروا لطول ب لوشم لك
 «ءاهلك ةفيحصلا تارقإل

 - فاضم الذل ريل يوصنم كرك ءاظفل فأي بوصنم ةفيحصلا_لافي لن تارق

 لاف لتر لوعقمرك ديك تدك مد ديكات ليلا ف اضم فاضم_.يلا فام كر ورجئر ياه

 ير لعق لبر كلير لوفروا

 «اههيلك كيوخا تيارإ»
 | ليلا ف اشم ف ارقم_هيلا فاضمريمجلكف اضم اظفلايلاب ب وصنم ىوخخا_ لافي لن تيار |

 ليلا فاضم ف اضم_ريلا فاضمالكرورجير بأمه فاضم اظفلايلاب بوصنم لكك رك

 ير يلف لمجركل ير لوضمروا لعن لحب لوعضم /لييك تك ديك | ٠

 «اديمح تورم#»

 ركل ل املاوذ لاع-لاع اظفل تفل بوصنما دينمحح_ لاح اوال عروفسريمتتم_لخف تره

 ير لعق لهب ركل ير لوعقم ل هز لش رب لوعفم
 امهسفنا نكتارملا تلتف

 اقفل مضل عروفرم ٌسسفنا_دل اقفل فلالاب عرذفرمناتا ر ملا مولعم ىنم, لن تلعق
 عافك بيك تدك ء-ريكاج لت يلا ف اضم فقاضم- هيلا فاضمالكرورجيريمأمه- فام

 ير يلف هب كل طز لش

 دج قى الطصار واهتم ر يخ ادلدبي نا انبر ىسع بي ضب“ قوغلاكل خ لوب

 لرب( س) ضرب( )لكلا ل دب 1)-ليج نمت كل دب طالب وج ملقا روصقت
 هس تءافييدك جس ياما فالثخا تامل لا لو تك ىكرادبلا لرب( 00 لارتشنلا



 ِ الاخ

 بتكام ةولصلا ىلصيل لجرلا نا ب بث ثعدع ليآ لم لاث كلا نس كلاس نبا
 بارظالا لدي كيس اهكري ذس قيس بارضالا لرب اهثلث ل. اهعبر اهثلث اهفصن هل

 - لوك لشي وبيتب اي ناك لإ ىكيدبم اا لكقكس
 لات تاج ضتبروا لإن ركوب يس فالتخا كلش ضعبما نه لكلا لدب 3
 نامل فركاك وي لع لالا ةعمجلا موي ةودع هتيقل ب <سزاد قيد الإ
 انج ليررعتا فلع ثا نا نفر ظلي سا لق

 جس دداو لكل نآرث ضعبلا نم لكلا لدب يركجايكاث نب ذل دن

 كا ذس قرت الع ني - ندع تدج ايش نوملظي الو ةنجلا نولخدي كتلاف
 سي ةنججلا رواج لكلا نم لكلا لدب لأب لك عبلا نم لكلا لدب ريك كديد2

 هاك كمال فلا

 ملكالاع < علاو لدي قتشنا طفلا كيل ىلا جس. دا نبك باطم لرب دكلأكلا لدب يجو

 به يت قالطااكزجروا لك لاقت كداب

 دجتاسكس دم لديم طرشي لي سير شوو لا كس لالا لوب ردا ضعأ لب ميت
 دج الطانبكه سفن ديز تعطق اذهل« قلك

 سب لكل لدي طر شر ناكل ومر دقن يوم نوفل اخ ( روج نع )نوم كبار ريت طش

 مهنم ريثك ومصو ومع مل لاثىاتوفل لاك
 طرشيب ناهس فوذح مهنم ناهي عاطتسلا نع سانلا ىلع هلللو :-لاث ىكردقم

 نس _اجركئئاضاقت اكابباروج < اندم ني اكتم لريم ارعموو كيل سا سي ع لكلا دب

 -وم نم كاتس خل مج ررط

 لم رهظم ل واو دك يت سمك اج كف دمرمموا رهظشم رايت كددم لدبسدوا لدي
 لدب _كوخاديز ىن ءاج_لامكرهظملا نم رهظم سب فلألروا لوهرمفل ووروا



 مرسم

 هو < ديكاتيب كيوان كلاب نا نافيا هتبرض بي لامك رمضعلا نمرمضملا
 هايا ًاديز تبرض تك رهظملا نمرمضملا لدب() لو تس كراك اكمل كلب
 ملكي سارت كر ناك اجي درارقريك وك ارواج اتركراكلا اكمل كلامنا
 لري لس وه ل تاتي لضافلاوه ديزددا لام كل تريلا رهتاس فيض كى وق

 نم رهظملا لدب(”)<ث ايا نوم لصف نوم ادتم حررط تا اج (يدرارق ئاجوكة سوم

 اهو يت جس ذئاب ًقلطم انج لدي حس باف كرب نمسا -هبس ليت” نسا رمضملا
 لدب دوا ضعبلا لدب سس مكر يمثروإ بطاؤريمخ هركذا نا نطيشلاالا هينسنا

 كح لكلا لدب روا كملع ىنتبجعا كهجو ىنتبجعا بث ام لامتشالا
 ٌديع انل نوكن هبت جس اج هك لالد ب لومتروا طاعا هوك < ب طرشي

 -انرخاواتلوال

 واود تروص لبي نيس يكسر يروا فيرعت ريتني كى ردم لديسددا لادا
 لرب (0)خلا قئادح ازافم نيقتملل نا دم هرك(م)ميقتسملا طارصلا اندها فرح

 ًاعفسنل سكعلااب (”)ىدلا هللا طارص ميقتسم طارص ىلا هرككدم لريم هفرحم

 فيصان هيصانلاب

 ىرورطتتباطم لغ «ريزكروا في رع نايسرو كس متم للديمروا لدب كيدز دوب |:هدئان |

 وبدت تنص كف وصوم ككبج سوم لكل او لدبوركي_ فرع ضرع رايي بيغ

 هللا اح كيو زيا روهكروا

 يسلم تاو لوب رغم كيدزن كس كلا نلادوا تب نموا رشم اء:
 كسا ذ كل. نئاروا نايقتلي فيك ىرخا ماشلابو ةجاح ةنيدملااب وكشا هللا ىلا

 عارعلا عمت) (ٍةي[) خلا لسرلل ليق دقام الا كل لاقيام كم حس ديجم نارق ل اثع
 (رظرلجا هميم
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 - سكن ايبا وج

 اما نت كك كن اييرصخا كس هدعاقروا_تس ضخ ل دم صخا ركض نا

 -وصخا ري

 ل لوزنج راج لش لذ ند لت كل كس تنفصوج جس ىو طارش لكن ايب فل 3
 نايف طعس تشيب تاييا هيو يها ربا ماقتماكى رز م اطابد لابس قدور ضتتفاوم

 فرت ايمرر ل ومب لرعلاي ووصقن عر ويطسرواوبب ترارزلاي وصقل 2-2 اج بس اتم حاتمد لدب

 - ل ليم اي كايت فلع
 موهفم_وب ليا قارصم اك ووو دم لديمروا لدب < اندم هو نب اطم لرب لكلا لد لوأ

 اكوخا ديز ىن ءاج بت_وهن لوكف لل ركأ

 |مد ني لوب قت وكم اك رزعلا بدلا لكوني اهكر ل اطم لدب خذ هيفلا بحاص م اناك م

 #ديمحلا زيزعلا طارص هبي

 واكس لوصا_هلسضركالاء جس اتوب يازجا ىذ اقف الط كل كس هدش لتس تاي يبروا

 بسانمودإيذ انكر نباطم لدي محم تكر لكا لرب ماناك احل ءازججالا نع ءربع هللا
 ب

 واسم اي وج لمت زج كل يا ماع و ءزجوكدنم لربع ج انو هد ضعبلا لذي مود
  هيشلث وا هفصنوا هثلث فيغرلا تلكا ئرثلااي

 عقار فرط ىكدشم لديموج-<س قرورض انوجووجوموكل متت يخت سس لس شا لرب بج

 جح سانلا ىلع هلل جومردقماي- مهنه ريثك اومصو ومع مث بي ديرو واخ

 مهنم ىا-اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا

 رواردم ل ديم اوسلس يس اتب ةيلكإلب ءاج ثرواوم لكاكدم لربع نوج لاصتشاالا لدب موس

 فتسح وا هملع ديز ىنبجعا تم_وم للطن ايمروكس لدب
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 ده قرورض ماريو ع سا عررطكضعبأ لرب جي

 لف : سميج - ردلقم اي هيف لاتف مارحلا رهشلا نع كنولئسي :هيع دم رك هارخ
 بهيف ىا_ راتلا دودخالا باحصا

 - لإ لثمن ماكل ا نيابصلا لدب مراهنج
 دهساتكصاكا قال تتيسوج ءطلغلا لدب(1)

 دكة رعب ل ذل ادايرجب ا يكرق اكدت بو كذاب لوجذ_#_ طك ناين لرب( )

 نوي وفك جس انوه دجتا سلو قلخأن ايسن لوب دوار جتا كس نابز قلعتاك غلا لرب يدرك

 -. طلغلا لدب زج ايكرا ليال كتر ف ايمو كس لود كا نس

 ل تك ىكءادبلا لربك اء بارضالالرب(-)
 ليث أ ضروصراو اقع كل رب سري مرورج الما :هطباض
 , تربط ماد او لديرباظ س00

 تريم ارم ناو لدبر يمض(
 -ترباظ ماع قا لوب يض(س)

 قو روا ليك الاجات ترروص رست وا اقرسود عقاو لدب تيما مل(

 هج ائاج روس

 هت لن( ما سم١ هلثم نم ةلمجلا و لعفلا و مسالا نم لك لدبي :هطباض

 فعضي اماثا قلي كلاذ لعفي نم لائم كلش نوم عت لرب( رلمج لمجال( لف

 بنينب و ماعناب مكدما نوملعت امي مكدمالاثم كلمب

 (رش)- ارم حدو لري لمت ورغم كبروا

 ةجاح ةنيدملاب وكشا هللا ىلا

 نايقتلي فيك ىرخا ماشلاب و
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 ركذ فرش فرح و ماهفتسا فرح ىنعم نمضتم مسا نم مسا دب اذا :هطباض
 ما اريخا تعنص ام نوثلل ما نورشعا كل ام مك كلوقل لدبلا عم فرحلا كلاذ

 فبزجت ارش نا و اريخ نا عضت ام ارش

 فطعرل ءارواوج فطع فرت ايمرو لس نولود لطرف [لوب وصقل لوودوج هاتوا اتم

 (0افصارفرلج باكا هكر تكرشلا باي ديدبيتم انك ا لن تيل قل

 لصف لص موري الم رج نمسا بس ذا تفطعري ءاسسا لتر امسا ضن جس

4 
 رييفوو هاوخوملصاق لوك ين نايمدد مكي طرشي كس فطعرب لصتن عرف مرين يجب

 - حلص نمو اهنولخدي روا مك ءاباو متنا متنك يع _ريئاي وب لص“
 نجاح الو هب نول ءاسق تيم سئاكرورضوداعا كراج لك فطعري رورميريمن

 اهل لاقف -ج_دوجوصووداءا كراج ثلا ريجب آر قروا_< بجاو كيد: نكس نر هاروبمب
 - ضراللو

 لي او فطري نيوتررطل ملا دبلكس نيوقعسباشرورئر يمت لبلد ىك نييرمصب
 اكسرسود كياه وك جس قرور شل نيفطاعتع كل لا ئه قري للا ررط لا

 لاا ذي انكر لائتيحالم لهب كف وطتمرورجيريتروا لوب تكسر تيحالص كوم حاولي

 دهس يت فطع
 م لارلا تديو كت بماشم يتاسكس نيرو كريس يد باج نس كلا نا 77

 ب ملكالاع بساع اندم توج نم لدي دوا ديكاج لكلا عررط كن روتر فج نت افطع
 لثما جي اهتلخسو ةاش بر رمي خاج يدرارقرشولل ولحركا زين ماج عرامج الاي

 -كل وم ةئاجات
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 ملعا ب الاج فطعل_ زل فطع ف تكياري تالومنرعت كس لاء بيا

 -ًالحادامصاع ار فعج هللادبعو ًاميقم اركب ارمع ديز

 لش لسا اجاني جس ماج عبر ذ كس فطع فتك يأ تالومت كس لوط اعد

 جروب ني حل ل لت لاوقا تاس
 لوني ناكل جزءا ساكن ارواب د اكدر فمر رداع اكو دوار ب لغم جت

 رواىحلا نم تيملا جرخخمو تيملا نم ىحلا جرخي تحوم رباشم كس لما قي

 آر عرراضمروا رانلا مهدرواف ةميقلا موي هموق مدقي بيوم لش قس عرراشم ىلا

 ءآم ءامسلا نه لزلا تجب طرا زداجتا ل كس فلعر لاول ضؤتل#وب نعل

 لن ليوان قدر فشل مج بج سناج بع فطع م درفما/ل يروا ار ضحم ضرالا حبصتف
 اناعد سب وم حلاو لوعفماكبولقل اعفاب دم عن اورجاي وم عقاو لاحاي وم حق او تفصس_ وم
 لا, نولئاق مهوا ًاتايب < هبجل فطع اادعاق ل ىلا امئاقوا ادعاقوا هبنجل

 هت اان سكت روارب لخير دنس جراج ذدوادرروا

 ليث بج ان نيل ش فطخاس كي دواي يطفي سس لم جو
 -<س/اجاقلطم لير دادس ()

 دهس لاهاناقلطم ليوان كس قت نبا (0)

 -<س /اجواولااب فطع ليد: ناس ىراف لتبا(-)

 كح تعامج لياروارافص_<_ اماجان كيد زن لس روب 36 اكس ارواب ءاخا ان ج)إ

 لوقاكرع اشرد نينه ؤملارشب رواوتما نيذلارشب لال تسا اكن لج جس ئاح كيد

 لرعم نم سراد مسر دنع لهف ةقارهم ةربع ىئافش ناو

 فطعاكل وولى اج كى واتلم لوقت لولو نارك تس ب باوج حس فرط كروبمج

 -عددقعرطاورما لف لق
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 لصتنعر فمر كياني والا و مكنعمج - دسالا و كايا - رمع و نوديز ماقكت

 ده قدور انالدجتاسكس لصف يبي كان كاك جس يس طرش ل كس فطع يزني وجرب
 ايكوداعا كورا كسي طر كلك فطعي رورجبريمروا مك ءابا و متنا متنك دقل ب

 هلا و كلهلا ديعن ولاق بت« ما ضراللو اهل لاقف جيف رتراجهوداغ ساب
 دجسملا و هب رفك و هللا ليبس نع دص وت لشق رورض ضعبلا دنع كلابا
 -مارحلا

 مدقي س_ شئرش ع ونرامتا ناياج نا.ذداهتاطرشتل_ ك- فطعي لكل ف :هليباض
 -برانلا مهدرواف ةميقلا موي هموق

 هب نرلاف ًاحبص تاريغملاف مج ذلاج فطع_وم لأ قر ياشمدكدج ب ماكل ثنا

 و تيملا نم ىحلا جرخي هبت ج# اج كل كك اروا نضبقي و تافاص ردا عفن

 -ىحلا نم تيملا جرخم

 هالو ضتبأر نكح. :ماجان كيد زن هروبي ستاك اروااغن ارم ل:هدئاف |

 - عملا لوقلا لج زاب سكك ارواب يمس اكييلعنرل :

 لكي خ_ ىف حاص شي جزئي ب سكيس ساروا فطعرب ناكمروا ناز فر 3

 قميقلا مويو ةنعل ايندلا هذه ىف وعبتاو تيب ايكلئاوج حس ىراف

 ةركن ناك نا صيصختوةفرعم ناك نا هعوبتم حيضوت ىفةفصلل هبشملا عباتلا

 ال و.بقن نم اهسم ام ءرمع صفحوبا هللاب مسقاهمت < لانا ف لوا
 رجف ناك نا مهلا هلرفغاافءربد

 ع لاي لوب فرحم لوفووركأركع اوك عروتتم اوت ب تصر خلاجوو نلايي فطع



 رارطاكل واهل < ناهي تدايز ل لاك سكن ايدي ذس نايحوبا ديتب» كاد
 لص اك ارك ايكرك يب فس طيب بحاص_هبس اجاج ابك ايي فطعول اا ل لسا تنم

 فاعور يروا ف 2ر4 ديز وهو كوخا ءآج ع لص اكديز كوخا ءآج ك < فطع

 اي دملم اقم ماقهس اووي نكس

 ل نيب عبروا نفوس اخ هتاسك فرم نابي فطع كيد نس نيم روب

 فرم ليد زنك ككل نبا روفصكي با قرش سس لب نير تعدوا قت نباروا ىراف لقبا س

 ,-ديدص ءآم نموحنو_نيكسم ماعطةرافكوا يلاعت هلوقك بج سئ اخرمتاسكع

 | ارمجروا < اتوب لوجحت وو ركرواوم مولعشوج كب زج هد كاي لو لكني مير وبحب

 ظ 0ك نايك لو

 ْ نو ةك ركنا صخا كج هدعاقروا تس ضن” < صخا هلكت 1
 داصخا ري

 ل لوزتج داع لش لو نكت لت يل كس تفصوج قد طارش كن لايب فلطع
 تطعم تنيب ثايا هيف وكم يها ربا ماقماكىرشحز العابد لاي < قرورضتتتفاوم

 وركز رحمك رامجااكن فكروا نير عب كويل لابس فالف كس تاج غراما انني ناي

 -[ينب شئ اياك خئررفم حررط ىاروا (سنب لانا
 وم فرعا سر وتو ورك جس لاك طرب يل ناايب فطن قرش وار وفصل با

 نايب ف طعاله مجلاذ ل ةمجلا اذهإب ل يوب فالس عقرقت ا يوبعري ناي

 0188” اسفلهيي عيسي )جس عيدا تس مللي فرحضو رشا شن التل اع اير

 فرعا لاقتالاب يكس تعنروا_<- < تعنرلزنم ناب ف لع فاظا وكس لاق يزن
 -لاثىرورض انوع صخا دوا



 : كل
 لما اج ايامندت مح يعل تاغ م
 بقل () تيينك( »)صان مل (1) لل

 نلايب فطري يد فكس تاو لوب سيت او ناي فطع ل قتالي جبت
 نا لش ا هللادبعا نا هب ىنترما لح ىرثمز مالع لا كت عتتاب 30

 قاد نايس ايكوروك ا هس لوح دوم عتاد نإيي فطع سر ه-هللا و دبعا

 -ه فية للة نشل

 -لو قرفرتج لش لدي دوا ناي فطع ةيصتو
 -ك لدي فالثب وم سيق اوربي ايدول لايف طخ (1)

 هك لدب فالخب م ريكتروا فيرتتج_ىرورض تقفاوم تاس كس عروبتم كن ايي فطع ()
 -ه- لدب فالي توم سلم ناهي ف طع( -)

 نايبفطمولم داي لاق ىلاعم ل انيس لدب فال اندم سكى كل مب علا نايف طع (0)

 . -<- نطيشلا هيلا سوسوف < ا
 لئاعرارلكت ايي فطع_ك لدب ف الكس ترم لخلايا بس اطرم للي نيب فطع ( 6)

 4 لدب نال ترم شكرن مكس

 كت فص لم لونج راه لش لوزنج لضاكوم نا ومك رومنس نيب فطع 3

 ِررط
 ىرورض2ل_هح علاق هسرسود نكس قرد تميسسا كس كح تطصروا نيب فل ا
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 -ليدكن اهيي كن ايب فطعروا لدي لش لاس نا

 4 رمع صخخ وبا هلئاب مستفا#



 انكوبلا

 اكوسقا ب قلختزفا فر تكل روركراج اقفل ركل ورب هللا فرب - لأ مسقا
 ايلا فاشم ف اضم يلا فاضم اظفل هرسكلب رورجب صفح - فاضم اظل اولاب عروفرم وبلا

 كغ تس لتتي سا لاف رك ناي نا نابي فطع اقفل مضلاب عرف مد رمح - نيا
 م اشنا يلع لهب ركل م_للحتروا

 4« كوخا دلاخ رئفاس)

 رمضلب عرؤموخا- ادم لديماقفل سضلب عرؤفمدلاخ_ مولعم ىو لن رفاس

 ركل لدي ده ل ديم لدي ركل ديلا ف اشم ف اضم_هيلا فاضم الخور جير يتل ا فاضم النفل

 ير عقرب ركل عاف لن لع
 «رمع و ديز ىن ءاجإل

 فوطخم اففل_م ضل عروفر مدي ب لوعفمالم وصنع يناقو ناوق_مولعم نر لخف احب
 لش لع رك يس فوطخم في يلع فوطعم_ ىوطخم ايفل مشل عرف رع #رفط امداد يلع

 -يرمت لعق لمجر كل ير لوعفصروا لع ا

 4 اريهظ ارام تيا رآظ

 رقفلي بوصنا ريهظ -  فوصوم كفل. قفل بوصنا اع -لكافي لفت

 تيرم يلعف ل مر كل ب ترفصفوصوم_عرفم اظفل

 # هسار كمسلا تلكاا»

 فام اقل تملي بوصنمأر ردم لربم اقفل تفلب بوصتئلمسلا -لعافب لحن تلككا
 لش يب لوعشمر كل لدي طم لديعد لدي ركل بيلا فاضم ف اضم_ريلا ف اضم لرد جري
 ا ير لعق هجر كلير لوعفمرو ا لظف |

 «هلمع ى وخلا ينبجعا

 واولاب عروفرموخا_بب لوعفمالك وصي عياقو كالا مولعم شا ل بحجعا

 * | روفر لمع دع لويع ركل ديلا ف اشم فاضم_هيلا فاضمالجر ورجيريمتل_فقاضم اظفل



 -- مروع

 لدي ردم لديم_لويركل يلا ف اشم فاضم_هيلا ف اضم لكرورير يم فاضم الفل مضل

 تيرم يبلع مج ركل ير لوحضمروا لاذ لن لاق ركلع
 « هسرد ديعس ينبجعا»

 ممغلاب عرف مديعس دب لوفمالجم بوصتمريمب_ ناقو نول مولعم ىلع لن بعبعا
 فاضم فاضم_ريلا فاضمااجرورجر مم _فاضم اقفل ىضلاب عروفم سرد _هنم لدبم اظفل

 يرش عقر هجرك ير لوعفمروا لاف لش لع جركل يلد دم لايم لديك يلا
 «اًخلاص مهاخا دوهث ىلا» ١

 هك لتأدلسرا_جقلختزتشمفرظ ركل رورجراج_.اظفلرسكأبروررجبد وملف ىلا
 فاضم_.يلا فاضمالكرورجر يه فاضم اقفل قفل بوصنم اىخا__ لاب لن انلس وا-

 ل ب لوعفمركل يلوي دم لدي لوبان قتلي ب وحاكيلاص نم لديمركل يلا فام
 ربت يلعف لبر كل مح قلتو ارب لوضم عاف

 «دامعلا تاذ مرا داعب كبر لعف فيك))

 «ميرم ينت دجإ»

 مقلي رؤي رب لوم وص يك ياتو نول مولعم ىلا لأ تئاوج

 #يرجتيلعف زبر كل ير لوضمروا لعاف لش لع اقفل
 «ايندلا ةويحلا ةئيز ىتنإ

 رمل, رورجب ةويحلا-فاضم اقفل مضل عر وزمقدهز -ءادتبم راش م شلفت# لبر بسحاف

 رج ركل ديلا ف اهفم فارفم# ميلا فاض اف همك رورجبايذدلا_فاضم ميلا فاضم اظفل
 يرسل ركل قءادتبم_رمتركل سيلا فاطم فاضمع_اكف اضف ابريل فاح

 «ةنس رشع 2/ىنبلا سنا ةزمحوبا مدخل

 فاضماظفل ,قفل رورجب ةزمح_فاضماظنل داولاب عروفرموبا_ مولعم قت, لن ءدحخ

 | لككاق ركل ناي نات ناب فلطع اظتقلسضلاب عرفو ع سنا نازك ديلا ف اضم فاطم يلا



 هر, رورجبةدس- فاضماظفل رقفلب ب وضم شع _ ب لوعفم نوي يشل يوصنم ىلا

 جس م ا سس سجس هم حد ص يس م سس سس جعجع لا

 م

 يحس ريف لوعفمروا بر لوعفم ل عا نب لعنيف لوعغمركل بيلا ف اشم ف اهفمم_هيلا فاضم اظل

 يري عل قبرك

 © ىراصنا بويا وباودايز نب دلاخ ثيدحلا اذه ىورإ#
 لوعقمرلل ترمب وصوم_ تم ثميدحملا_فوصوموراشا ما اذه_مولطمى تق, لف ىور

 فام النفلورسكأ رورجبدايز_فاضم اقفل سلا نب_.ذم لربع اظنفل_مضلا عروفرمدلايخ_رب

 بقطاع فرتواو يلع ضوطخمر كى ع لوب ثم لديم_ىلدب رك ديلا فاضم فارم يلا

 لايلإ ف اشم فاضم_يلا فاضم نفل قفل رورجم بوبا فام اظفل اولاب عروفرم وبا

 دير لعق لج ركع لوعفمروا عاف لف ل ؤرك ير لعفوطم زو طخم_نوطخمرا
 «ديعس ورمع ىن ءاج 0 .

 وطعم لندز_سضلا عروفرم رمبع ب لوعفم الكي وصي ناتو ناو مولعم ار لت اجب

 ركل يلع فوطخم فوطخم فوطقم_ ىوطخم النذل سفلي عوف مدييعس _رفط اع فرتواو يلع

 يرث ييلعق مج كل لع لن لذ
 فورح لوا تسأ مسق هدرتاش نآ و هلماع ريغ فورح رد لصف

 -سي نك حنو اه لهآ لإ تسا مسق هس نآ 9 .هيبعت

 رثج رعد قكوواط ل .يبتءاهفسلا مه مهنا الا بي_<!جاجاحذب كاطع ا [[1)

 -ىدبع لوزت الا بي_ كل ىثما) يس نوب لاهتسا عل نونعم

 بمئاق ديز الا حص_راتاو عرق(

 #للا رفغي نا نوبحت الا بي_شع(-)

 -اموق نولتاقت الا لع شيف مر

 :كع قوم متعب سا ارثل اج( حاب قاع محرك ااماوو

 -ايحاو تاما ىدلاو _  ىحضاو ىكبا ىذلا و اما



 م

 وتوم دعي كح ءادتفرتؤج رب ادوادم عت اوءارتبساج ب ريترو هراشا ماري ف حام موس

 كر للا طفل لع مروا لجرلا اهيا اي ءءال وه متنا اه اذه ي_ع قو لظو

 هللا اك بجرم فوز ان كبس لوم لف

 | نارواء اه ءاهرجتاسكس للود هدم فلا ر واو روصقن فلا اج 1قكتذخ نتكلم اتت
 رعاو ءاه ركن دعاو ءاه ءك ءاه « كاه جي احاجوم قتال كب اطخ فت غن 1ك

 فيياتك ارقا م ءاه يي ثنوم عت نواهرك ب ءاه هشام ءاه ثضوم

 (2) ىلب (0) معن () لج باها نرءتسا ار فاجيبا فرش مود

 ن0(1) ريج (”) لجا

 دجتا سرت ل جا ليو نفك ضر وا ىو 12 قب رمق كمالكى ملكني لحجب و عَن

 دهس رت ماحب كس ماها رواج نصا لبا دعب كرمت لير نكس شفتاي
 عج ج12 لاطياروا ترافق ل ب لع لص رجا ز ضحي رت ج_ لسا فلل اكن ىل
 -ىبر ىلب لق وعثبي نلا رفك نيذلا معز
 ده تسرد كي ينوه فيكروا نواس أ يج
 رز نا شابك ب ارجوك ا كلبلا ىنتلمح ةقان هللا نعل جس لوكض ديا جو

 اهبكار و نايد

 ىا رفضنغ بهذ ىا دجسم ىدنع ىا(١) لودد ب ريسصقت فرح موس

 كسر يقل كلم وا ليث ضوطخميج_ نوم حلاو لدي نلايب تفطمتلث بيك ترحب اك ىا- دسا

 جلد زك لبا لج ج12 لاعسدتج رو قكوو العيس ناهس نك

 #وم قحمالاو ل وقس لت ليكي رداوم نايسرد كس لولو ورك يس ياطرش ل كس لاذ نا(

 -ميهاربا اي نا ةنيدان مت

 نو متر كلاي رص, لوا و نشر ررس نور هيردصم فرح مراهج
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 - لوم يس. هثدودعش لادري قم لاو رف و وخلك يطرشب اييح تهد اه جت يتاذ(1)

 معنع ام هيلع زيزع يي_تسيمانزرن 00
 عرداضماتن لكن كيج ايدك ليواج كرر صم كوم لاو لاوفود غرد اضعروا تام نم ود

 هل

 لكر م نروص لولو روا جس ايد كي واج كر دصم ل تروصرب دف اي دم وشم نأ مزح

 دعاك

 لوس كي دعو « الول ءاله ءالا لي رار ي ضيضحت فورح مجتب
 كك ؟ليصف ع تاورطم عرش تمار جادين س14
 رم (راشم ىو 200 ج12 لاعدنج راه ني قوت فرح مشق
 ,ليلقن موس ) ديز ماق دق ست_لايلا ىلا ىئارلا بير قن()مويلا بئاغلا مدقي دق-<-

 -_ لع لطف لتي ليخبلا دوجي دق و بوذكلا قدصي دق لعوب سم لعشر خ ليل

 ءامسلا ىف كهج و بلقت ىرن دق تيت رمت( هيلع معنا ام ملعي دق
 ىكزت نم حلفا دق ءنوسّرملا حلفا دق بنتن( 0)

 هس قبر يقترووروصت ب لط وريم لب مرمى« لي ني ردا ماظفتسما فورح متفق
 | جس لا كل < ماهفقتما تملك لاب دوا جس شتا كس نب رمقت بلط لم

 -<س تكارم انركل اش لب فورتجيس ديسس اديماهفتسا

 < اكيد عور فره متشه
 كيو نكس نخب ساروا اسك 1) يؤ لوق نخب سا قوم تاو ل ءادنا الكل ج3

 مهيد: ءاظرلا لص رفيماتالا يرن نايتس ساروا مئاموبإ اح قمت

 ده لق

 رمقلا دالك تجعل سبيلا لة يماميل



 ايناس

 -< ابرز لق, ركوب نيت
 -:12_ هيمي يعن ل

 تماما وشم ل 1ةداتنوب مهدزاو

 به اتومدلا دعب سايل ر واي ررصضرو ريق انا, تففكنلا

 و ركل واس اجوهرتاذ نايمردكس مترواولد وادي كساب ف فتو قفم نا

 ومر ئاز ىكدعإ كهراج فورت تروا هس لوم دئازدعب كس يرش نايا« قا ذاع

 مال « فاك, ءايء نلمس اتوب دما هلي حس مروا جب هس ييردصم ناروارفطاعواد يالبس
 -لع ة آى رئازهراج فو

 طرفو كونا مود

 ماج لماقيل_لس فاييحمرو بلا كك ليفت وا. شيب كا كس ديك تروا طري
 ا لاك اق يل ا 7 لك يئارواكس لوم فوزحبشيمب لرش كل : طوب م اقم م اقل امج طر

 عب نايمرد كيتا فرداهس ساد لوم سئل صل ماا زتج كا ناك قروض
 هس ىرورضاناللصاقاكىعسس لش لدزنت

 -قلطنمف ديز اما ي_ءارتبم(1) |

 يزف رادلا ىفاما ب_رت(0)

 ميعن ةنج و ناحير و حورف نيبرقملا نم ناك نا اما يت_طرشرل مب( )
  ًةيرضاف ديز اها سنجر لب رش ىلع بون( )

 -رهقت الف ميتيلا اما بدع ارب بون"( ه)

 اذ و جن ادعس ٌةوََدَو لاج فداك نايددص ل واهس مني دل
 رب قتلا توم لوري ا, رك ةنص فلا رمعي ول مهددحا دوي < نونه ديف نه دناول

 -ج اه درك شوت مكس لابقتسا نوم لمار بعرراضم كج ايد لب



 05 دعبات ءادصا ىقتلت ولو تح 2 ريل أ

 أو تت جس ماعم اخ تاس لس لبقنتساول جايا لاو بي نتي لع ترروص لا رك

 وكرت ول نيذلا شخيل | ا

 وك بد لاب بس ارك تلاد طرش ران يب جس لاجتسالا ريك بس «قتارلا يف قلبت( موس ْ ١
 ابكي اء اكرم فوك بادج قوم يد بيرو لوك والعدس طر كامكس ليصلك اول با |

 تناك ول ءانعفرل انئش ول ل لوالا ءافتنا ببسب ىنالا ل

 كج وب بيس قكروا كل < باوجروا زج ركاروادرجبوم راهتنلا ناك ةعلاط سمشلا ْ

: 
 ا
 ا

 _هصعب مل هللا فخي مل ول ص _اكرب شبا

 | نم ريثك ىف مكعبطي دا: سمج 1 اجوم ل ليدات ىكاىتن, 3 !ج [ق بي عرداضمرلا
 ا متنعل رمالا |

 هج طناجوب لاو قكرر مسا لوتس لف ميلر كيس حرم لظوب لعن ديب تبجي ا

 كل

 | ىتنا سانلا ىلا ال وكشا هللا ىلا ا

 بهدت ءالخ الا و ىقبت ضرالا ىرا ا

 مكباصا مامحلا ريغ ول ىالخا ؤ
 بتعم ءتوملا ىلع ام نكل و تبتع ا

 اهب جس توم لو رب سولمت وو ب جس لس لوادوجو بسبسب لاء اقشادوجو لكى ا الال :هطباض |

 -رمع كلهل ىلع ال ول: يك _ يلعن ل جارمووروأ < اتم يمسارلمج ا
 رنج لماع ريغ (مل) ديكات ىئارب هحوتنمال مهدراهج

 2 هس ديلا ضك( اس )جاع [لع مك سادي الدلال باد مال س9 يصاب (0) | ا
 -< لئر ذل م ير رص فوتشنكب كسا ام مهدزتاب ا



 ممم

 | ةصقتتير») تس هذآ و فطع فورح مهد زئاش
 ا هلآ
 ا -< 12ه بيرو بيحيران()

 2 2 ىف ة رو بحت أ(

 - لب نش نت نس طاع لا ش١
 ةكمسلا تلكا بج اتي لول ضايع ف وطخمم فوطخم ( اسال باع ما وطتم (1)

 ملعت ىتح دازلا و هلحر ففخي ىك ةفيحصلا قلا هيت ا إب اهسار ىتح
 لي 7-4-2124 داب يوب 2 ك- تءاؤ-اهاقلا

 ءاوس: تع وم رعإ لس يوشوزنمت لج لصوص وو يا لش اج مدي ما (0)

 متنا ما مهومت وعدا مكيلع ءاوس -نونموي ال مهرذنت مل ما مهئرذنا مهيلع
 | بيرقا ىردا نا و ءامسلا ما ًاقلخ دشا معنا مب _ل_ لس نب لطإ_نوتماص

 هس ات« فط عرج ر واهس اتت كس بارضا نثمكر_ مطقمم_نودعوت ام ديعي ما

 هس ميت ك_ ل ليفت كح ماهبا يك كس تحابا 2ك هس ره تبطي وا (1)
 كس واو قتيوا قكرتل_ كس بارا كيران نيرا

 ده رطل وا فقام وكل يصف سا( <)

 ا هبي تس لا(0)_سمدرطمفولعماكلا01) نيو رشد كس فطعس لا ل00

 لش دعيا رول تركة في وكمل او لاس دحي كس تروا ىفئؤتماك ساروا فن ي فنيا اب باها
 ةرك تل فرط كدعبا وكملت او لب ومدح كس تايثا رك ول نكت باجر كت

 رم اب بايت ليي سس لااروا-ومورفمفوطعم_ نو طشرنج كل كس فطع لس لاا (9)

1 1 1 

 ويت لومت
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 ب قلي حس لاول وم درفمفوطخم ل سطر شدنج قل كس فلعل سا نال (0)
 ا وكن تقم حس داوم

 يركن يمل اعريخ فوت ؤ
 م« دهفسلا مه مهناالا إب أ

 عرف يمه رش حار ما بصان لعشلب بهم فرح نا_لاعريش راتقتنا فرتاللا

 ريسسا لهب كل رو ادتبع_رم اففل ىضلاب عرف مءاهفسلا تما رف سريه -ادتبمالك
 هيرميس ادلب كليا دتس_رظيرخ

 انموق .ال وه

 لصتريمأت - فاضم اظل ضل عرؤرووق-ادتبمال عرازرم هراغا ماعد وه

 يرش سا لمت ركل يرش امترم_رمشر كل يلا ف اضم فاضم_ميلا فاضم اكبر وركب

 «مهنولاف مئات ديزاماإل
 رم اظفل ىضلاب عروفمموئاق_ءادتبم اظفل ىلا عرؤؤرمديز -هلءاعريتيفاناه- ماهتسا زنا

 لن لع احم عفر مريلاو -مولعم اب فا لاق يا هيسسا لعب ركل سره ب ادت
 -يلطعفزمج ركل يلوقمل وق_.لوقنمعن_ لق لعفلمج ركل لظف

 © ىلب ولاف مكبرب تسلا 9:

 اقل رسب روزي برمج فرتاي د مالم عريس قي لتسلم هنت |
 مسا نيا ضب ل يخر كيلا فاضح فاض يلا فاضم ار ورجب لصيف فام

 بيعاقنا عنبر كل عسر

 «قحل هنا يبرز و ىا ضو

 ريمقواو_باوب فرقا لوقف ركل بل عاف لن لا ام عروفرم رتتسريمصر نا ىلق
 فاضم ف اضم. يلا فاضمالرورجب لصتريمكع - فاض اظنفلوسكلب رورجب برج فرح
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 عن دوا لا ىلب لخمس متل قلعت متم فرظركل وركب راج#درمب ركل بيلا

 مسالم وصي رب فار محل بص ان لفل رشم فرت نا ل وقم اهنا يلف .لهب ركع

 لقي ركل تحس رمضروا محا ةعيسا نلا-نلارجت اظفل لضلاب رولر مقح_.ميديك ا تهال_قحل -نلا

 دهيرشيسا
 © مناف هنا لجاإ>

 مناقل نا ما الكب وصنمر يم رمش فار محا بص لأب بهم فرت ناد باوتج فرت لججا

 -يرمتيس المر كل سس رثروا ملا ةييسا ناد نار اظفل مضل عر وفم ئاق يديك جمال

 «ورمع وبا ىا ديز ىن اجو

 مغلي عروفرمدبز ب لوما بوصتضريمع_ ياقو نول مولعم قار لف اجب
 #يلا فاضم اظقلو سكك رورجب و رمع-_ فاضم الفلواولاب عروفرموبا ريف فرتيىاركفم يل

 يري يدعق_لمج ركل بلو لش لاف رك يسمع ريغسر ككل بيلا ف اضم فام
 4 تبحر امب ضرالا مهيلع تقاض#

 راج _الكروربرضخ مهرج فرت لع .- لعافالحم عروفرم تسري مولعم ىنار لن تقاض

 فرب لوفم اقف قفل, وصنع ضرالا_ تقاضه قلعت لع رورجج

 هيلعق_لهبركل م لع ل لع احم عر وفم زي مولعص ىف, لس بح رب لوصوماه دج
 هب لوطم عاف ني! لناس تقاض قلت /ليدورجبراج_رورجبر كل يطص لوصوم_.لصيرر بخ

 -يرتيعن مر لي نوتلح لرلووروا

 #مكل ريخ اوموصت نا)»

 انلا ليأتي ميلعف لم رك ل لعؤ لح لعاب لت اوهوصتيبردصع يانا
 تنمو يعمب_قلخترلرورجيراج -الكروركر يمك جف رقوال تفسد يصريخ- مدقطر

 سرمتيس الب كلرقرادتبم_رخ طعم ارتبمركل يح قاطختوا لع نبا تغمس

 < «مهوجن و مهرس ملعي هللا نااوملعي ملا
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 لفل عفر مسا بصان لعفأب .رهم فرجا لعافب لأ مدعي - مزاج فرتجل-ماهفتنا وزن
 دور وه - فاضم اقتل تفل بوصنعرسس _ لعافالجم عروفرم رتل حي طعي - نا محا هللا
 رقفلاب بوصطضوجن قطاع فرتواو هيلع فوطخمرك بديلا فام فاش ميلا فاضم لك

 نوطخم ىو وطعم_ ىف وطخسرلل بيلا فاشم ف اضم ميلا فاضمالرورجوه د فاضما مزقت

 تروا مسا ةبسانلا- ناجي يلعفرلمجر كل محب لوخضمروا لعق تيس لن لوعضمركل يلع

 ير يلعف لعب ركل عسب لوعقشروا لع انةيسل لشي لوشن ر تيس ل جر

 «ًارمع ديز برض نا تبجع#

 -لطافاظفل «ىضلب عروفمدبز_لث برض_ييردصح ميصاثنا_لطافب ل تبجعع

 لش ب لوعفم لس نا ليواتت رك ير لوتفمروا لاق لب لوعفم انفل تفل بوصنم اًرمع |:

 يري لبر رب لوضمروا لف نيا
 اذهب ملكتن نا انل نوكي ام متلف هوهتعمس ذا الولو لذ

 لوف بوصنمريفو_ لعاب لخنرمتعمس _طرش قع نمي ظنت فرح الاول
 هيلع لهب رك ير لع لش لظؤي لج لق طر يلعق لهب رك ير لوعفشروا للظف لش
 4 نولي ب قلخترورجبراجادل -.لكاف الم عروفرم تتيح صلي لتر وكيب_يفانام-لآق

 ليلكتنج_ قلتو رجبرايا ذهب لع اح لع فرم تسري لفلكتن يرد صن ا-
 رك از طرت ءازجركل بلوقم وق .لوقتم يلصق لج رك بح قلتو لف يسال كس

 تيطش اعف لمب
 4اهتق ول تاولصلا ىلصت الهإ»

 يومشات اولصلا_ لاف الج عروفرمرتشمريمخ مولعم عرراشم لن لصتتوت فرحاله

 ميلا فاضم لدور جيريمأه._فارظم افطر سكك روررجم تفو رج فرتوال.ر لوحفم انقل تفل
 عاف ذبل لت هس لت ولصعت يح قلختياكل رورجيراج -رورجب ركل يلا فاضشم فاضشم-



 نننخأ

 يلع جركل يس قلتو لوم

 4ناضمر موصتالا»

 فب بوصتنئامضهو_ لاف امم وفسر مولحم عرراضم لخط وصد ضرع ف رحال
 هياغنايلعنرلمج رك عر لوعفمروا لئاز لش بر لوعفم انقل

 © تيبلا عحت امون

 قلاب بوصنت يبا _لكاف ا وفرع زفتي مولعم عرراضم لعبيبححت د شاع فرت اهو
 ياشنا يلعف لج رك ير لوعفمروا لع لخير لوصضم اف

 «نوفكاع اهل متنا ىتلا ليثامتلا اذهام »

 فوصوم_تفم اظتفلس ضلي (رؤؤرمليئاهتملا_فوصوم له عوف موراشاماذه_يماهفتتسااع

 تزمال  ءارتمال# غرم معنا ١ -لوصرم ما ىعلا_ءارتبم رك لرتغم

 -ك-نوفكاع جب قلت“ مدقع فرظرك لبورميراو_دورمب الكريمه

 ءادتيم_رهخرلل بح قلتو لع اف نيا تفص_ةيص_ لطاقم عوفر متت ر وريم نوفكاع

 بيري اعنا يسسا لمجرد تبم_رترك ل لص لوصرم_لص ير سلب كلر

 وم قحاؤط
 لج ركل رو ارتتم_ رف طعاما عرف موه#- مدر اقفل سلا عروفعقح_-ماهظتسا ورنا
 ساشا يما

 «نوركاش متنا لهإ
 ملمب ركل قو ادتبعرر اظفلواولاب عرف منو ركاش ءادتنمالك عر ؤفر موتا - ماهفتتسا فرت له
 ياا ديسسا

 © يخطيل ناصنالا نا الك ل>
 متاظفل فلي بوصنئاسنالا رج حفار مل بصاب لفل بكم فرتنزا_ردر فزتالك

 ير يلصق لقب ركل ملف لن ل احم عرف عزتي مولعم عررادطم ضف غطي -نلا



 مم

 يسال كلر قولا سا كا-نارجت

 # ههجو ىلع هاقلا ريشبلا ءاج نا امله »

 رضا عروفرمريشبلا قر لحجلاج_هدمازنؤا ارش قم نم يحلم -.يعيرفتاف
 هي لوعفمببوصنم اري لعافب للا رش يلف لربك عسسل نيس لش لا فاقفل
 ليورجيراج-_دورجمركل بيلا فاطم فاضم__يلاف اضم يثو_فاضعدجج و - ف ىلع

 يطول ركل اج طرشر زج رك بس قلتو لعادل كس فاو م قلت
 «نورتفمالا متنا نا

 رلمجركل ربت ءادتبعاك يسر متي نو رتفم ءايثتتا فرح الا -ءادتبمالجم عراف موتنا #.يفاننأ

 ص هر مسا

 4دجست نا ىمنمامإ»

 عرراشم لخاجست يبردص'ن اهب لوريل لافي لخجدم -ءارتبم (قثاىا تمت اه
 لش ملاعب لوعقمكس نلا ليوان .يلعف_ل مترك لع اف ل لازم يمن نزلا بروصنم
 يسارع كلر ادتبم_ربقي ريق لعق لرج ركل مع نيل وفروا لع نسا

 «ىئش هلثمك سيئا»
 ليلا فاشم فاشم يلا فاضمر يم _فاضم ل فه_راج فرتفاك قاب لن سيئ

 لخفرخؤم ماتش -مدقنرتب كس تباع ب قلختنقتم فرظركل وجدا دورك
 تييرتيطف مج رءل حرق ذيل صنع

 «امئاق ديز ام

 م رمع ما كدنع دي هذا

 خيا فاضم_ديلا فاضل فاضمددع_ءادتنم اظفل مضل عروفرمديز ماها هرنما

 هيلع ف وطعم مسالم ركل رو ادتعر مثيب كس تباثاوم قلت ةدتم فر ظل سس ديلا فاضم



 مها

 - عيري مسا لترك ل يلع زوطحمؤوطعم_وطخمو ارمع_فطع ف ما

 وربع مث ديز ينئاجإ»

 فرتجث _ريلط فوطخم اقفل ضل عروفرمدهز ب لوخفمريع ناقد نون قب لف ءاحب
 ردا لك لش لاك لآ رع ق وطعم وطخم_ وطقم ايفل غلب عر مو رمع - فلطع

 تيرقيدعنز جركل ب لوغم
 « كل لقا ملا لاف»

 راج شلل ديت لحث لقا ملم اتسا هزنمب - لوقف وجرب لعؤ لخن لعاب لف لاق
 خيا لاق. .لوقم يعقل ركل سس قلتو لف نيا لضخ اك عني قلختؤفل فر ظرورجب
 يلعنل م ركل عل وم

 | 4هارتما نولوقي ما)ط

 يلو يلعف لمبر كل ء لع لخخ لااا عروفرم زرار ياو لتر ولقي د فطح فرت ما
 يرجت ييلعف لبر ك ل حس .ب لوخفمروا لطاف نبل لني لوفي لتي لنا رعفا

 تبن افا يدعف لهب ل يلوم ل وق لوقت

 «اهسار ىتح ةكمسلا تلكاإل

 دركم يلا فاضم ف اضماهسار -راج فرت تح_.ب لوم ةكمسلا _ لعافب لن تلكا

 ير لعق لهب ركل قتلختو ا لوعفم ل عاف لن كس تملك قلعت كلير داجع
 هللا اناده ناالول ىدتهنل انك امو

 بوحي لئافب لاك دعهن_ درمان ىك مال -مسلاك اري قو لقادك_يفاناه

 يطيع زج لبر ل سما

 4اتدسفل هللا الا ةهلا امهيف ناكول إل

 ةهلا - ناكرثيي كسا قلخترورمبراماهميف - صقب لخبراك -_ملامريغ رش فرت ول



 هم
 ماجا انام لش لعب لتاتدسفل .طرش .يلعف لمجرك ييسر مثنوا مسا نسا نلاكد نلاكماريدللا الا
 د يطري مج ركل زج طرشر يرهق يلعفرلمجب ركل حس عاق خيا
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